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ಮುನ್ನುಡಿ 

ಎಸ್ . ಎಂ . ಕೃಷ್ಣ 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ವಚನವಾಯ ನಮ್ಮ 

ಪರಂಪರೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನಿಸಿದ. ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, 

ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ದುಡಿಯುತ್ತ ಬಂದುದು, ಇದರ ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ 

ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 

ವಚನ ಪರಿಭಾಷಾಕೋಶವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ೧೫ ಸಂಪುಟಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತರುತ್ತಿರುವುದು , ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಸಾಧನೆಯೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಜಾಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 

ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ , ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಪ್ರಜಾಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ . 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ 

ಇತಿಹಾಸವಿದೆ . ಈವರೆಗೆ ಬಸವಯುಗದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು . ಈ ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು, 

ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ಮೇಲೆಯೂ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟುದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ” ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 

ಈ ವಚನವೆಂಬುದು ಚಳುವಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣದೊಂದಿಗೆ 

ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಿದು. ರಾಜಸತ್ತೆ, ಪುರೋಹಿತಸತ್ತೆ , ಪುರುಷಸತ್ತೆಗಳೆಂಬ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ 

ಸತ್ತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದ 

ಉಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಪರಧ್ವನಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌದ್ದಿಕ ಶ್ರಮದ ವಿದ್ವತ್ ಜನತಾಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೈಹಿಕ 

ಶ್ರಮದ ಜನತಾಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ನಾವು 

ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೊಗಬೇಕು. 

“ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ” ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ 

ಸ್ತ್ರೀ - ಪುರುಷರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಧ್ವನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ 



vili 

ಎರಕಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಧ್ವನಿಯೆನಿಸಿದ ಈ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟನೆಯು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸರ್ಕಾರ , ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ದುಡಿದ ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ 

ಅವರ ಶ್ರದ್ದೆಯನ್ನು, ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು , ಸಂಪಾದಕರ 

ಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಕಟನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ 

ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 



ಬಿನ್ನಹ 

ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವ ವಚನವಾಯ ನಮ್ಮ 

ಪರಂಪರೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ; ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಆಸ್ತಿಯೆನಿಸಿದೆ . ಪಂಡಿತರ 

ಮಾರ್ಗಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ದೇಶೀಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು 

೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಚುರಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 

ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯರದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಿತ 

ಸಿದ್ದಾಂತ, ಶರಣರು ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜೊತೆ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣವೂ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ 

ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸಿತು . ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ , ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ , ಸಮಾಜ 

ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿಯೆಂಬ ಸಿದ್ದಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪಡೆಯಿತು. 

೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಶೂದ್ರಜೀವ ದೇವನಾಗಲಾರನೆಂಬ 

ಸಿದ್ದಾಂತ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದಿತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ- ಸ್ತ್ರೀ , ಪ್ರಭು- ಪ್ರಜೆ, 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಶೂದ್ರರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭೇದಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ 

ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಿತು. ಈಗ, ಶೂದ್ರನಿಗೂ ದೇವರಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಯಿದೆ; ಹೀಗೆ 

ಪುರುಷನಷ್ಟು - ಪ್ರಜೆಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಷ್ಟು - ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಷ್ಟು 

ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂದು ಶರಣರು ವಾದಿಸಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಹೊಸ 

ಸಮಾಜವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಎಲ್ಲರೂ 

ಸಮಾನರು , ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರೆಂಬ ತತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಇದರ 

ಮುಂದುವರಿಕೆಯೆಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಯಕತತ್ವ , ಎಲ್ಲರೂ 

ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣಬೇಕು ಎಂಬ ದಾಸೋಹತತ್ವಗಳು ಆಕಾರ ಪಡೆದವು. 

ಹೊಸ ಸಮಾಜದ ಈ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಆಡಿದ ಶರಣರ 

ಮಾತು ವಚನವೆಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿತು. ವರ್ಗಭೇದ, ವರ್ಣಭೇದ, 

ಲಿಂಗಭೇದವೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ಜನವರ್ಗದವರ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವಚನಗಳು ಈ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ತಲೆದೋರಿದ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಡಿನ ತುಂಬ ಹರಿದು ಹಂಚಿಹೋಯಿತು. 

ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ೧೫ - ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 



ಶೋಧಿಸುವ, ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದು, ನೂರಾರು ಸಂಪಾದನ ಕೃತಿಗಳು 

ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 

ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಭಾಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಈ ವಚನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಸೇರಿದವು. 

- ಹೀಗೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವು ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರ , ಹತ್ತಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ 

ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದಿತು . ಈಗ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಒತ್ತುಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿತು. ಆ 

ತರುವಾಯದ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವಂತೂ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಈ ಎರಡೂ 

ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು 

ಸಂಪುಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ “ ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಜನಪ್ರಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. 

ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ 

ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು , ೨೦ ಸಾವಿರ ವಚನ , ೧೦ ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 

೧೫ ಸಂಪುಟಗಳು ೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡವು. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 

ಇದರ ೫ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿ , ಜನರಿಂದ 

ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ನಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕತ ದ್ವಿತೀಯ 

ಆವೃತ್ತಿ ಈಗ ಹೊರಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ 

ಕನ್ನಡದ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 

Hಅವರ ಪರದಾಟವಡಿರಾಟ 



ನಿರ್ದೆಶಕರ ಮಾತು 

ಕೆ. ಸಿ . ರಾಮಮೂರ್ತಿ 

ನಿರ್ದೆಶಕರು , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ , ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು. ಪ್ರಾಚೀನ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು , ಪ್ರಸಾರ 

ಮಾಡುವುದು ಜನತಂತ್ರ ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ್ರೋದ್ದಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ 

ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜೋದ್ದಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಬೆಳೆದು , ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ 

ವರ್ಧಿಸುತ್ತ ಬಂದುದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ವಿಪತ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ . ೧೨ನೆಯ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ , 

ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರಲು ಹೋರಾಡಿದವರು, ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರು. 

ಈ ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೈಕೊಡ ಜನಪರ ಆಂದೋಲನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ . 

- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸತ್ತೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ರಾಜರು, ಮತಸತ್ತೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ 

ಧರ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿದುದು ಸರ್ವಶ್ರುತ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಈ ರಾಜಸತ್ತೆ , ಮತಸತ್ತೆಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ 

ಸ್ತರಗಳ ಜನತೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೀನರು- ದಲಿತರು- ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು 

ನಡೆಸಿದ ಈ ಆಂದೋಲನ, ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವ 

ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸಿದ 

ಈ ಆಂದೋಲನ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದ ಕಾರಣ , ಇದನ್ನು 

'ಸಮಾಜೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಮಾಜವೆನ್ನುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲ 

ಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನೂ ಬದಲಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು 

“ ಸಮಗ್ರ ಆಂದೋಲನ ' ವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನದ ನೇರ ಧ್ವನಿ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ . 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ 

ಜನವರ್ಗವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಫಲ , ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ . 

ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯಷ್ಟೇ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಸಮಾಜವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೂ 

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಣಭೇದ ನಿರಾಕರಣೆ , ವರ್ಗಭೇದ 



ನಿರಾಕರಣೆ , ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಾಕರಣೆಗಳಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡುದು 

ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ , 

ಕುಲಜರಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಜರೂ , ಪ್ರಭುಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೂ 

ಬಾಳಿದುದು, ಬರೆದುದು ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೈಕ 

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಶೀಲರ ಅಂದರೆ ಇವರ ತತ್ವ- ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ 

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ; ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, 

ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ . ಈ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ “ಸಮಗ್ರ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸರಕಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. 

ಈವರೆಗೆ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಿತು , 

ಕೆಲವು ಭಾಗ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಿತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, 

ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ. ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ 

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ 

ಸದಸ್ಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡುದು 

ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ . ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ 

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲಿರುವ ಈ ಪರಿಷ್ಕತ ದ್ವಿತೀಯ 

ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 



ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು 

ಪ್ರೊ . ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ . ವೆಂಕಟೇಶ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 

ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ. 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ದಿವ್ಯಘಟನೆ. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ವಚನಪಿತಾಮಹ 

ಶ್ರೀ ಫ. ಗು . ಹಳಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿವ್ಯಘಟನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. 

ಇದೀಗ ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಮೂಲಕ 

ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದೆ. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ 

ಘಟನೆಯೇ ಸರಿ . ಈ ನಡುವೆ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಹಸ್ರಾರು ಬಿಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 

ಹೊರಬಂದಿವೆ . ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಠಗಳು , ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕೇಂದ್ರಗಳು , ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು , ಆಸಕ್ತ ಲೇಖಕರು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ . ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 

ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು , ಆ ಪಾತ್ರಃಸ್ಮರಣೀಯರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ . 

ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 

೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಸಂಪುಟಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರ್ಷವೇ 

ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ, ಸಂಪುಟಗಳ ಬೇಡಿಕೆ 

ಮಹಾಜನರಿಂದ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 

ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನರೂ 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ . ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ತುಂಬು 

ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿವ್ಯಘಟನೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 

ಅನಂತರ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ 

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ದಗೊಂಡವು. 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. 

ಆದರೆ , ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಔದಾರ್ಯ; ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪುಸ್ತಕ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗ್ಯ . ಈ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 



xiy 

ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವೆಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 

ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ . ಸಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ. 

ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಫಲ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವೆಯರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಡಾ . ಎ . ಆರ್ . ಮಂಜುನಾಥ್ , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್ . ಕೇದಾರ್ , ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕ 

ಶ್ರೀ ಕಾ . ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ . 

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನನ್ಯವಾದ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ . 

ಸಮಗ್ರವಚನ ಸಂಪುಟಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ , ಡಾ . ಎಂ . ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, 

ಡಾ . ಸಿ. ಪಿ . ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ , ಡಾ . ಎಸ್ . ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ , ಎಸ್ . ಶಿವಣ್ಣ 

ಇವರನ್ನು , ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊರತರಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ 

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೊ . ರಾಮೇಗೌಡ, 

ಶ್ರೀ ಆರ್ . ಜಿ . ಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ , ಪ್ರೊ . ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಉತ್ನಾಳ್ , ಶ್ರೀ ಛಾಯಾಪತಿ 

ಮತ್ತುಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರನ್ನು ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. 

ಹದಿನೈದು ಸಂಪುಟಗಳ ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರನ್ನು , ಬಹು ಅಂದವಾಗಿ 

ಮುದ್ರಿಸಿದವರನ್ನು , ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು 

ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರನ್ನು , ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರನ್ನು , 

ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನೆಯುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ . ಇವರ ಮುದ್ರಣ ಪರಿಣತಿಯ 

ಫಲ ಈ ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿ ಅಂದವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ನನ್ನೊಡನೆ 

ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು 

ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. 

- ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು 

ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಜನತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. 



ಸಂಪಾದಕೀಯ 

ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ 

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಚಳುವಳಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆ , 

ವಚನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ , ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳ 

ಜನಸಮುದಾಯ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು 

ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಚಳುವಳಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೆನಿಸಿದ ಈ ವಚನಗಳು , ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಭಾಗವೆನಿಸಿವೆ . 

' ವಚನ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ 

ಮಾತು ಎಂದು ಅರ್ಥ . ನಡೆ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ , ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದುದು 

`ರಚನೆ' ಯಾದರೆ , ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ವಾಣಿ ' ವಚನ' ವೆನಿಸುತ್ತದೆ . 

ವಚನಗಳು ಆಚಾರೈರ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ , ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಆಚಾರರು 

ಜೀವಿಸಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು , ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮುದ್ರೆ 

ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ . ಅನುಭಾವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ 

ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಬಿಡಿಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಬಿಡಿಮುತ್ತುಗಳಂತೆ ಸೂರೆಯಾದ 

ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಸಂಕಲಿಸುವ, ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತರಕಾಲೀನ 

ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಏಸುವಿನ ವಾಣಿಯಾದ ಬೈಬಲ್ , ಮಹಮ್ಮದನ 

ಉಪದೇಶವಾದ ಕುರಾನ್ , ಬುದ್ಧನ ಬೋಧೆಯಾದ ತ್ರಿಪಿಟಕ , ಶರಣರ ಸಂದೇಶವಾದ 

ವಚನಕೃತಿಗಳು ಈ ಬಗೆಯ ಉತ್ತರಕಾಲೀನ ಸಂಕಲನಗಳಾಗಿವೆ . 

ಮೂಲತಃ ವಚನನಿಧಿ ಜನರಿಂದ , ಜನರಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ , ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 

ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಭಿನ್ನಪಾಠಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ -ಸಂಪಾದನ 

ಕಾಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ವಚನಗಳೂ ತಲೆಯೆತ್ತಿದವು. ಈ ಗೊಂದಲ 

ಕಾರಣವಾಗಿ ಕವಿಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಪಾದನಕಾರ ತುಂಬ ಜಟಿಲಸ್ವರೂಪ 

ದ್ದಾಗಿದೆ . 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟನಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು , 

ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳು . ಜೈನ ಪುರಾಣ- ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, ವೈದಿಕ ಪುರಾಣ -ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು , ವೀರಶೈವ 

ಶಾಸ್ತ್ರ - ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇವರು , ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಯೂ 

ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ . ದೇಶೀ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ 
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ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದ ವಚನಕೃತಿ (೧೮೮೩ ) ' ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ 

ಸಂಗಮದೇವಾ' ಮುದ್ರಿಕೆಯ ವಚನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ “ ಶಿಖಾರತ್ನಪ್ರಕಾಶ ” . ಆಮೇಲೆ 

ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಚನಕೃತಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಷಟ್ಸ್ಥಲವಚನ ಸಂಪುಟ. 

ಅದು ಮೊದಲು ಬೆಳಕು ಕಂಡುದು ೧೮೮೯ರಲ್ಲಿ . ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶತಮಾನ 

ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ೧೯೮೮ರಲ್ಲಿ ಈ 'ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ 

ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟನ ಯೋಜನೆ' ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಒಂದು ಯೋಗಾಯೋಗವಾಗಿದೆ; 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟನಚರಿತ್ರೆಯ ಶತಮಾನಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಈ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು 

ದುಡಿದಿರುವರಾದರೂ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು , ವಿಜಾಪುರ , ಧಾರವಾಡ , 

ಗದಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜರುಗಿವೆ : 

೧ . ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ವಿಜಾಪುರ - ಡಾ . ಫ. ಗು . ಹಳಕಟ್ಟಿ 

೨ . ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕ. ವಿ. ಧಾರವಾಡ - ಡಾ . ಆರ್ . ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ 

೩ . ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ - ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟನ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ , 

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ , ಈಗ 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟನ ಯೋಜನೆ' ಯ 

ಅಂಗವಾಗಿ , ೧೫ ಸಂಪುಟಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲಿವೆ. 

ಸುಮಾರು ೧೧೦ ಜನ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ವಚನಕಾರರನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ 

ವಚನಗಳನ್ನೂ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಂಪುಟಗಳ ಒಟ್ಟು ಪುಟ 

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ; ಒಟ್ಟು ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ . 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೊರತಂದ ಪ್ರಥಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 

ಯೋಜನೆಯಿದು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಡಿಗೆರೆಗಳನ್ನು , ಸಂಖ್ಯಾಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟು, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ 

ಹಿರಿಮೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ . 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ , ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನ, 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ , ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನ , ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನ - ಹೀಗೆ 

ಐದು ಸಂಪುಟಗಳು, ಬಸವ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಿಕ್ಕ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪುಟಗಳು , 

ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದ ವಚನಕೃತಿ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ವಚನ ( ೧೮೮೨) ವೆಂದು ಡಾ . ಬಿ . ನಂಜುಂಡ 

ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ( ಬಸವಪಥ ೧೬ . ೬ ) . 

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಷಟ್ಟಲದ ವಚನಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಬೆಳಕುಕಂಡುದು ೧೮೮೬ರಲ್ಲಿಯೆಂದು 

ಡಾ . ಬಿ . ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಬಸವಪಥ ೧೫ - ೫ ಪು. ೪೫ ) 
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ಬಸವೋತ್ತರ ಕಾಲೀನ ಶರಣರ ವನಚಗಳ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಚನ 

ಪರಿಭಾಷಾಕೋಶ - ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಂಪುಟಗಳು ಬೆಳಕುಕಾಣುತ್ತಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲಿನ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳು ( ಬಸವಣ್ಣ , ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ , ಸಿದ್ದರಾಮ , 

ಶಿವಶರಣೆಯರು) ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. 

ಆ ಬಳಿಕ ಲಭ್ಯವಾದ ನೂರಾರು ಹೊಸ ವಚನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ , ಈ ಐದೂ ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ 

ಸಮಗ್ರರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

- ಬಸವ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಿಕ್ಕ ಶರಣರ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪುಟಗಳ ಕೆಲಸ ಈವರೆಗೆ 

ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶರಣರ ಸಂಖ್ಯೆ , ಇವರ ವಚನಸಂಖ್ಯೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ 

ಉಳಿದಿದ್ದಿತು. ವಚನಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರಕಟಿತ 

ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಈ ನಾಲ್ಕೂ 

ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ರೂಪಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಯುಗದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು 

ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹೊಸ ವಚನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

ಬಸವೋತ್ತರ ಕಾಲೀನ ಶರಣರ ಸಂಪುಟಗಳ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಅಲಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಿತು. 

ಈವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದ ವಚನಕಾರರ ಹೊಸ ವಚನಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ , 

ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಚನಕಾರರನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಸವೋತ್ತರಯುಗದ 

ಶರಣರನ್ನೂ ಅವರ ವಚನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ ಕೀರ್ತಿ 

ಈ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ . ಹೀಗೆ ಬಸವಯುಗ , ಬಸವೋತ್ತರಯುಗಗಳ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ 

ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ , ಸಂಪುಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೊರತಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ . 

- ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಷ್ಕರಣಕಾರ ತುಂಬ ಜಟಿಲವಾದುದು. ೧ . ಎಲ್ಲ ಶರಣರ 

ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಕರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು , ೨ . ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ 

ಬಹುದಾದ ವಚನಕಾರರನ್ನು , ವಚನಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು , ೩ . ನಿಜವಚನಗಳ ಪಾಠವನ್ನು 

ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು - ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಕರಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೧೦೮ ಆಕರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಆಕರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ 

' ವಚನ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪಾಠಾಂತರ , 

ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮುದ್ರಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು 

ಗಮನಿಸಲು , ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರನ ಒಟ್ಟು ವಚನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು , 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಚನದ ನಿಜಪಾಠವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ 

ನೆರವಾಯಿತು. 
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ಇವು ಜನಪ್ರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 

ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ , ಅನ್ಯಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸದೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಶಕಟರೇಫೆಗೆ ಬದಲು ರೇಫೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 

ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳ ಉಪಯೋಗದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ, ಅಕಾರಾದಿ , ಆಕರಸೂಚಿಗಳನ್ನು 

ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ 

ಕೋಶವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಜನಪ್ರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾದರೂ ವಿದ್ವಜ್ಜನಪ್ರಿಯ 

ಆವೃತ್ತಿಗಳೂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

ಕೃತಜ್ಞತೆ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಂಥ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , 

ಡಾ . ಫ. ಗು . ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರ ದುಡಿದರೂ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಒಂದುನೂರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದುದು ಅದರ 

ಗಾತ್ರಬಾಹುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನೂರುವರ್ಷ ದುಡಿದು, ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 

ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾತ್ಯಾಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೫ , ೧೯೮೮ರಂದು. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ೧೬ ಮಾರ್ಚ್ 

೧೯೯೦ರಂದು. ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ 

ಈ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ' ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 

ಡಾ . ಎಂ . ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ , ಡಾ . ಸಿ . ಪಿ .ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ, ಡಾ . ಎಸ್ . ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ , 

ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಲಹೆ - ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . 

ಡಾ . ಎಚ್ . ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಸಂಪಾದಕ 

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ , ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಸಂಪಾದಕ ಮಿತ್ರರಾದ 

ಡಾ . ಬಿ . ವಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ , ಡಾ . ಎಸ್ . ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ , ಡಾ . ವಿ. ಬಿ. ರಾಜೂರ, 

ಡಾ . ಬಿ. ಆರ್ . ಹಿರೇಮಠ, ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ಶಿವಣ್ಣ ತುಂಬ ಶ್ರಮ - ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದನ 

ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ . ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ, 

ಶ್ರೀ ವಾಯ್ . ಎಂ . ಯಾಕೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ ಬಿ . ವಿ . ಕೋರಿ ಅವರು ದಣಿವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 

ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ . ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುದಾನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಔದಾರಕ್ಕೆ 

ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ . ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ 

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ಆರ್ . ಬೊಮ್ಮಾಯಿ , ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, 

ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ , ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಸಾಹಿತ್ಯ- ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಗಾಢ ಆಸಕ್ತರೂ 



xix 

ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ . ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಅವರಿಗೂ 

ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. 

* ಈ ಯೋಜನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದವರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂದಿನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಎಂ . ಪಿ . ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು . 

ಸಾಹಿತ್ಯ - ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ- ಗೌರವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ 

ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಂದ 

ಶ್ರೀ ಎಂ . ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ . ಎಚ್ . ರಂಗನಾಥ, ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ರಮೇಶ್, 

ಇಂದಿನ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ . ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಗಳು 

ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ . 

ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯದ ಅಂದಿನ ನಿರ್ದೆಶಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಐ . ಎಂ . ವಿತ್ತಲಮೂರ್ತಿ, 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ , ಕಮಿಷನರ್ ಡಾ . ಪಿ. ಎಸ್ . ರಾಮಾನುಜಂ , ಇಂದಿನ 

ಕಮಿಷನರ್ರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎಸ್ . ವಿ . ರಾವ್ ಅವರನ್ನೂ ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ 

ಶ್ರೀ ಕೆ. ದೇವರಸಯ್ಯ , ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾ . ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನೂ ನೆನೆಯುವುದು 

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ . 

ಇಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾದ್ಯಾಲಯವೊಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ . ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂದಿನ ಕುಲಪತಿ ಡಾ . ಜಿ . ಕೆ . ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಇಂದಿನ ಕುಲಪತಿ 

ಡಾ . ಎಸ್ . ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರ ಔದಾಲ್ಯವನ್ನು , ಪೀಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಕಾರವನ್ನು 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. 

ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಯೋಜನೆ. ಇದರ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ದೊಡ್ಡವು. 

ಪಾಠಾಂತರ , ರೂಪಾಂತರ , ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತ ಬಂದ 

ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು , ಪುನರುಕ್ತಿಗಳನ್ನು 

ಗುರುತಿಸುವುದು , ಮುದ್ರಿಕೆ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು , ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಗಳನ್ನು 

ದೂರೀಕರಿಸುವುದು , ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವುದು - ಎಂಥವರನ್ನೂ 

ಧೈಯ್ಯಗೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ , ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ 

ಪ್ರೀತಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದಾದ 

ದೋಷಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತ , ಎರಡು ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿಯನ್ನೂ ಹಗಲುಮಾಡಿ 

ದುಡಿದು ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಸಹೃದಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಶಿವಶರಣರ ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ' ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ- ಮನಗಳನ್ನು 

ಬೆಳಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. 



* ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ 

ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಪುಟಗಳು ೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ , 

ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಟನೆಯ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಗೆಯ ಮಾರಾಟ ಒಂದು ದಾಖಲೆ . ಜನತೆಯ ಅಪಾರ 

ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ , ಈಗ ಪರಿಷ್ಕತ ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೊಸವಚನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ, 

ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಚನಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿನ ೧೪ 

ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ೧೫ನೆಯ ಸಂಪುಟ ( ಪರಿಭಾಷಾಕೋಶ) 

ವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರ , ಶೋಧಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಸಂಪಾದಕೀಯ , ಪ್ರಸ್ತಾಪವನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

- ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ಎಂ . ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೂ ನಾವು 

ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ 

ನೋಡಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ 

ಶ್ರೀ ಕೆ . ಸಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ , ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 

ಮಾಡಿ ಸಂಪುಟಗಳ ಉತ್ತಮಿಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ , 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೈಸೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಇಮ್ಮಡಿ 

ಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕುಂದೂರುಮಠ ಅವರಿಗೂ , ೧೫ನೆಯ ಪರಿಭಾಷಾ ಸಂಪುಟವನ್ನು 

ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಡಾ . ಎನ್ . ಜಿ . ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ 

ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ . ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ , ಹದಿನೈದು ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರಕಟನೆ 

ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ . ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲಿನ , ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲಿನ 

ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 

ಪ್ರೊ . ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ . ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. 

- ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊರತೆ , ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 

ಹುಡುಕಿ , ನಮಗೆ ಪೂರೈಸಿದ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀ ಎಂ . ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ , ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 



ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

ಸಕಲಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೆ ಬಯಸುವ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ೧೨ನೆಯ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗುರಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದ್ಧರಣ. 

ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು, ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳನ್ನು 

ತನ್ನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಅದ್ಭುತ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ 

ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೇತಾರರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು 

ದುಡಿದ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂದು 

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವರೂಪಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ 

ಮಹತ್ವದ್ದು .. ಯೋಗ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಮಹತಿ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ 

ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಭುದೇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ 

ತಿಳಿದಿರುವದು ಚೋದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೋದ್ಯವಾದರೂ ನಿಜ. 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಮೇರುಸದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು 

ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ - ಧೈಯಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು 

ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು: ಹರಿಹರನ ಸಂಪ್ರದಾಯ , ಇನ್ನೊಂದು: ಚಾಮರಸನ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ . ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ 

ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ . ಆದರೂ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಭುದೇವನ ವಚನಗಳು ಕೊಡುವ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿವರಗಳ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ , ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಭುದೇವನ ಜೀವನ 

ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

- ಅಲ್ಲಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು , ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯಲ್ಲಿ . ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು 

“ ಬನವಸೆ ಹನ್ನೆರಡುಸಾವಿರ' ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ 

ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು , ಕಾಳಾಮುಖಶೈವರ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು . ಅಲ್ಲಮನ ತಂದೆಯ 

ಹೆಸರನ್ನು ಹರಿಹರ ಹೇಳಿಲ್ಲ , ಆದರೆ ಅವನು ನಾಗವಾಸಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂಬ 

ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ತಂದೆ 

ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು ನಿರಹಂಕಾರ -ಸುಜ್ಞಾನಿ. ಅಲ್ಲಮನ ಬಾಲ್ಯಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 
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ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ . ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಳೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಅವನು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮದಳೆ ನುಡಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ 

ಪಡೆದುದನ್ನು ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ 

ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೆಂದರ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹರಿಹರನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಮಲತೆಯಾದರೆ, ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು 

ಮಾಯಾದೇವಿ. ಅಲ್ಲಮನ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಲತೆಯ 

ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂದು ಹರಿಹರ ಹೇಳಿದರೆ . 

ತನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಂದದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಯಾದೇವಿಯನ್ನು 

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾಯಾಕೋಲಾಹಲನಾದಾಗ ಅಲ್ಲಮನ ಜೀವನ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು 

ಹಿಡಿಯಿತೆಂದು ಚಾಮರಸ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಅನಿಮಿಷದೇವ ಅಲ್ಲಮನ ಗುರು . ಹರಿಹರ, ಚಾಮರಸ , 

ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನಾಕಾರರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು 

ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಷ ಗುರುವಿನ 

ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ . ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವನು ನಡೆಸಿದ 

ಸಾಧನೆ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭಾವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ , 

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 

- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ - ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 

ಕ್ಷಮತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಅಪ್ರತಿಮ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭುದೇವ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಯೋ 

ಗುಹಾವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು , ತನ್ನೊಬ್ಬನ ಉದ್ದಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸದೆ, ಲೋಕದ 

ಇತರ ಸಾಧಕರ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ, ಅವರತ್ತ ಗಮನ 

ಹರಿಸಿದುದು ಆ ಕಾಲದ ಉಳಿದ ಯೋಗಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಭುದೇವನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ 

ಸಾಧಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ , ಕುಂದು 

ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 

ನೀಡಿದುದು. ವೀರಶೈವ ನಿರಂಜನ ಜಂಗಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವನ ಜೀವನವೇ 

ಆದರ್ಶವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ . 

ದೀನ- ದಲಿತರನ್ನು ಸಂತೈಸುವ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ 

ಲೋಕೋಪಕಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು. 

ಲೋಕಸಂಚಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭುದೇವನಿಂದ ಉಪಕೃತರಾದವರು ಹಲವಾರು ಜನ. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ , ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ , ಸಿದ ರಾಮ , ಗೋರಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವೇ 

ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಮುಖರ ವಿಷಯ ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 
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- ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮಹಾ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುದೇವನಿಗೆ 

ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ. ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯದೆ ಸಿದ್ದರಾಮನೊಡಗೂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲವಿದ್ದ . ವೀರಶೈವತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ . ತತ್ವ - ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ 

ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 

ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ. ಬಸವಣ್ಣನವರು 

ಯೋಜಿಸಿದ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತ . ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ 

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅವಳ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಿರಿಮೆ - ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ. ಪ್ರಭುದೇವನಿಂದಾಗಿ 

ಸಿದ್ದರಾಮನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 

ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಾಗಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೊಸಶಕ್ತಿ . 

ಹೊಸಚೇತನ ಬಂದಿತೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. .. 

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ದ ಸಮಾಜ 

ಹಾಗೂ ರಾಜಸತ್ತೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋಯಿತು. ನಡೆಯಬಾರದುದು 

ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಶರಣರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚದುರಬೇಕಾಯಿತು. ಆ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂದಣ 

ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನರಿತ ಪ್ರಭುದೇವ ಶರಣರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು , ತಾನೂ 

ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಭುದೇವ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದನೆಂದು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 

ಅಲ್ಲಮನು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಾದ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗವಾದ ಸ್ಕೂಲಕಥೆ. 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು 

ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಯೌಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಔನ್ನತ್ಯಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹವು. ಆದರೆ 

ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಮಿಸುವ ವಚನಗಳು ಪ್ರಭುದೇವನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಮೆ . 

ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ಅವನು 

ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದುದಾಗಿರಬೇಕು. 

“ ಎನ್ನ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದರೂಪನ ಕಂಡು ಮರುಳಾದೆನವ್ವಾ 

ಆತನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆನವ್ವಾ . 

ಇಂತಹ ಸತಿ- ಪತಿ ಭಾವದ ವಚನಗಳೂ ಅಲ್ಲಮನಲ್ಲಿ ವಿರಳ . ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ "ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ. ಕಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾಡಿ ", "ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಕರಸ್ಥಲ, ಮನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಸಲ. ತನುವೆಲ್ಲ ಹುಸಿಸ್ಸಲ ' - ಇಂತಹ ವಚನಗಳು 

ಅಲ್ಲಮನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ. 
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“ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನೇರಲರಿಯದೆ', 'ಸುಖವಿಲ್ಲ ಸೂಳೆಗೆ, ಪಥವಿಲ್ಲ 

ಶೀಲಕ್ಕೆ ”, “ ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣಕೋಗಿಲೆ ' – ಇಂತಹ ಸರಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 

ಪ್ರಭುದೇವನ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಯೌಗಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವ 

ಬೆಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು 

ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ . ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ , ಗುಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುದೇವನ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ 

ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಂತಹ ಅವನ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಿಂದಾಗಿ,' ಬೆಡಗಿನ ವಚನಪದ್ದತಿ'ಗೆ ಒಂದು 

ಹೊಸ ತೇಜಸ್ಸು , ಹೊಸ ಕಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಭುದೇವನ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು ಕೇವಲ 

ಬುದ್ದಿಯ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಾಗಿರದೆ, ಆಂತರಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಗರ್ಭಿಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 

ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾವ್ಯಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಭುದೇವ ತಂದಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ತೋರಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಗಳು 

ಆಧುನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಅವನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಬೆಡಗನ್ನು ಒಡೆದು ಅರ್ಥಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ . 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವನ ವಚನಗಳಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗದೇವನಂತಹರು ಟೀಕೆ, 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುದೇವನ ವಚನಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆ ಬರೆಯುವ 

ಮೂಲಕವೇ ವೀರಶೈವ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಬಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು 

ಪ್ರಭುದೇವನ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅಂದಿನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ 

ವಚನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುದೇವನ ಕಾಣಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮೌಲಿಕವಾದುದು. ಈತನ ಇಂತಹ 

ವಚನಗಳ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಡಗಿನ ವಚನ ರಚನಾಪದ್ದತಿ' ಗೆ ಒಂದು 

ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ದೊರೆಯಿತು. 

- ಅಲ್ಲಮನದು ಭಾವುಕವಲ್ಲದ ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ , ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು 

ವಿಚಾರಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದಾಗ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಮನದು . ಆಚಾರ- ವಿಚಾರಗಳ 

ಸಮನ್ವಯವೇ ಶರಣ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ. “ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 

ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೂ ವಿಚಾರದ ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ವೀರಶೈವ 

ಧರ್ಮ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನೇ ಪಡೆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಭುದೇವ 

ಯಾವೊಂದೂ ಸೀಮಿತ ಧರ್ಮದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ 

ಅಂಶ. ಆತನಲ್ಲಮ ಸಕಲಸಮಯ ಪ್ರೀತ” ಎಂಬ ಚಾಮರಸನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನದು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ , ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವನ 
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ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರವಂತರಿಗೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯನೆ 

ಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತವೆ. 

* ಪರಿಷ್ಕರಣ 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು: 

- ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು 

ಸುದೀರ್ಘ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಅವು ಅವನ ವಚನಗಳಲ್ಲವೆಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ . ಕೆಲವು ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಚನ ಆಗಿರುವುದೂ 

ಇದೆ. 'ಶಿವಯೋಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ' ಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಮಿಟ್ಟಿಯ 

ಭಂಡರು ' ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ವಚನದಲ್ಲಿ ( ೯೬೪), “ಊರಕ್ಕಿ ಊರೆಣ್ಣೆ ಉಣ್ಣು 

ಮಾರಿಕಾತಾಯೇ ” ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ( ೪೦೭) ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನದ ಆರಂಭ 

ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಧಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ 

ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಚನದ 

ಆರಂಭದ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳು ಮಿಕ್ಕ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ . ಉದಾ: 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೨೦ನೆಯ ವಚನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 

ಬರುವ “ಭವಿಯೊಂದು ಕುಲ, ಭಕ್ತನೊಂದು ಕುಲ......... ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ , ಬಸವಾ ” 

ಎಂಬ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ . ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಅಂಕಿತಪಲ್ಲಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲ. ಹೋಲಿಕೆಯುಳ್ಳ 

ಅಂಕಿತಗಳು ('ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ', ' ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ' ದಂತಹವು) 

ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದ 

ಅಂಕಿತಗಳು ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ' ಶಿವಯೋಗಚಿಂತಾಮಣಿ' ಯಲ್ಲಿ 

ಬರುವ ' ಅನ್ನದಾನಿ ವಸ್ತ್ರದಾನಿ ಹಿರಣ್ಯದಾನಿಗಳ ” (೩೮೯ ) ಮತ್ತು “ಶೀಲವಂತರೆಂದು 

ಲಕ್ಷ , ನೇಮಸ್ಯರೊಂದು ಲಕ್ಷ ” ( ೩೮೧) ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳು ' ಗುಹೇಶ್ವರ' 

ಅಂಕಿತದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇವೇ ವಚನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 

“ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ (೯೩ , ೮೨೨). “ ಜ್ಞಾನ ಷಟ್ಟಲಸಾರ'' ದಲ್ಲಿ ' ಸದ್ಭಕ್ತಂಗೆಯೂ 

ಜಂಗಮಕ್ಕೆಯೂ ಭಾಜನ ಬೇರೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಪಥಿಕರು ” ಎಂಬ ವಚನ ಗುಹೇಶ್ವರ 
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ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ವಚನ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

“ ಅಯಾ , ಕೊರಡು ಕೊನರಾಗಬಲ್ಲುದೆ' ಎಂಬ ಒಂದು ವಚನ ' ಚಿವೈಶ್ವರ್ಯ 

ಚಿದಾಭರಣ' ದಲ್ಲಿ (೩೭೭) ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಚನಗಳಿರುವುದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು , ಎರಡನೆಯ 

ವಚನ ''ಕೆರೆ ಒಡೆದ ಬಳಿಕ ತುಂಬು ತಡೆಯಬಲ್ಲದೆ” ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ವಚನಗಳು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿಯ 

ವಚನಗಳಾಗಿವೆ. (೬೪೫ , ೬೪೬ ), ' ಚಿವೈಶ್ವರ್ಯ ಚಿದಾಭರಣ' ದಲ್ಲಿ ' ಗುಹೇಶ್ವರ 

ಪ್ರಭುಲಿಂಗ' " ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಪ್ರಭು' ' ಗುಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು' ಅಂಕಿತದಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ 

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿಯ ಎರಡೋ ಮೂರೋ 

ವಚನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ . ಅದೇ ರೀತಿ 

' ಶಿವಯೋಗಚಿಂತಾಮಣಿ' ಯಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವ 

೩೯೭ ದ ೪೦೪ ರ ವರೆಗಿನ ವಚನಗಳು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯತಿಯ 

ವಚನಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ( ೪೬೮, ೪೬೯ ೪೬೭, ೪೭೦. ೪೭೧. ೪೭೨, ೪೭೪, ೪೭೨ ) 

ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇಂಥವರದೇ ಎಂದು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಜಟಿಲವೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ . ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಾ 

ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳ ಭಾಷೆ, ಶೈಲಿ, ರಚನಾವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕರಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ 

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ - ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ವಚನ ಪ್ರಭುದೇವರದಿರಬೇಕೆಂದು 

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ` ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳು 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೧೨೪೦ರಿಂದ ೧೨೪೫ರ ವರೆಗಿನ ವಚನಗಳು ಪ್ರಾಸಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು , ಅವು 

ಹಾಡುಗಳ ನುಡಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ . “ ಇಂತು ಘನಘಟ್ಟಿಸ್ವರೂಪ ಚೆನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗಳು ' ಎಂದು 

ಆರಂಭವಾಗುವ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂಕಿತದ ಒಂದು ವಚನ (೩೮೫) ' ಚಿವೈಶ್ವರ್ಯ 

ಚಿದಾಭರಣ' ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದು ವಚನವೆನಿಸದೆ 

ವಚನವೊಂದಕ್ಕೊ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು 

ವಿವರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ . ಈ ಬಗೆಯ 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುದೇವರ ಷಟ್ಸ್ಥಲ 

ವಚನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಪೀಠದ 

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಭಾಂಡಾರದ ೪೨ನೆಯ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯ ತಾಡೋಲೆಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು . ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೪೩೬ ಮತ್ತು ೪೩ನೆಯ ತಾಡೋಲೆ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. 
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೪೨ನೆಯ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಶಕಟರೇಫನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತರುವಾಯದ ಯಾರೋ 

ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿತಮಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು , ಗರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೊ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಯ ಬೆಲೆ ಇದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 

“ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳು ' ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 

ಅವಶ್ಯವೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾ . ಎಲ್ . ಬಸವರಾಜು 

ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಇಮ್ಮಡಿ ಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ 

ವಚನಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು 

ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಳಲ್ಲಿಯವು. ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ 

ವಚನಭಾಂಡಾರದಲ್ಲಿಯ ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಹಾಯ 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ಬಳಸಿದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ , ಕಾಬಡೆ - ಕಾಂಬಡೆ. 

ಮಾಡೂದು- ಮಾಡುವುದು . ಉಡುವುದೆ - ಉಡೂದೆ. ಇರ್ದವು – ಇದ್ದ ವು. 

ಬರ್ಪುದು - ಬಪ್ಪುದು. ಅನ್ನಕ್ಕ – ಅನ್ನಕ್ಕರ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 

ಇವೆ. ಅವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ೪೨ನೆಯ 

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯ ತಾಡೋಲೆ ಪ್ರತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ , ಕೆಲವೆಡೆ ನನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಚೌಕ ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ “ ಈ ಪಾಠವಿದ್ದರೆ ಸರಿಯೆ ? " ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬಂದಲ್ಲಿ , ಅದನ್ನು 

ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯೊಂದಿಗೆ ದುಂಡು ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೈತಪ್ಪಿನಿಂದಲೊ , ಕಣ್ಮಪ್ಪಿನಿಂದಲೊ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 

ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಂದು ಸೇರಿರುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದ 

ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದುದೂ ಇದೆ. 

ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಹೊಳೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆ. “ ಆಸೆಯ 

ಚೋಹವ ತೊಟ್ಟು ನಾಯಾಗಿ ಬೊಗಳುವ ಮಾನವರನೇನೆಂಬೆ'' ( ೪೮೪) ಎಂಬುದನ್ನು . 

ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ " ಆನೆಯ ಚೋಹವ ತೊಟ್ಟು " ಎಂದು 

ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಂತುಎಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರದ 

ಸರಿದೊಡಕು ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ " (ಊ ) ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ' ಸರಿದೊಡಕು ' ಎಂಬ 

ಮಾತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ . ಆದುದರಿಂದ " ಮಾತಿನಂತುಟಲ್ಲ 

ಶಿವಾಚಾರ, ದಸರಿದೊಡಕು ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ " ಎಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

' ದಸರಿದೊಡಕು' ಎಂದರೆ ರೇಶಿಮೆಯ ತೊಡಕು, ಗಂಟು ಎಂದರ್ಥ. ರೇಶಿಮೆಯ 

ತೊಡಕನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ , ಶಿವಾಚಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ 
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ಕಷ್ಟವೆಂಬ ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವೆಂಬ ಭಾವನೆ 

ನನ್ನದು. ಇಂಥವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಿದೆ. ಒಂದೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

* ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ' ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳು' 

ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಚನಸಂಕಲನಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ 

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನಮಗೆ ದೊರೆತ 

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಚನಸಂಪುಟವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ 

ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ, 'ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, 

ಆಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ 

ಅವರಿಗೆ, ಸಲಹಾಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ . ಎಂ . ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಸಿ. ಪಿ . 

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ , ಎಸ್ . ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ, ಎಸ್. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 

- ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ 

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ 

ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನ 

ಸಂಪುಟಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಚನಗಳ ಆಕಾರಾದಿಗಳ 

ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ, ಯಾರ 

ವಚನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿದರೂ , ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪುನರುಕ್ತ 

ವಚನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀ 

ಎಂ . ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ದೂರೆತ ನೆರವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞಾತಪೂರ್ವಕ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿ .ಶ. 

೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪುಟದ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಚನಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ 

ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಚನಗಳು ಬಂದಿವೆ. 

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ , ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣದ ಪರಿಷ್ಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ 

ಒಂದೆರಡು ಮಾತು : 

೧. ಒಂದು ವಚನ 'ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳು' ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು , ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ವಚನಗಳು' ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ' ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳು' ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು' ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. 
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೨ . ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು' ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಚನ 

ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

೩ . ಒಂದು ವಚನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದು ' ಷಟ್ಸ್ಥಲ' 

ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆಯೊ , ಅವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ವಚನಗಳು' ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

೪ . ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ' ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ' ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ 

* ಕೆರೆಯೊಡೆದ ಬಳಿಕ ತೂಬು ತಡೆಯಬಲ್ಲುದೆ....? ” “ ಅಜನೆಂಬ ಅಶ್ವದ ಮೇಲೆ 

ಹರಿಯೆಂಬ ಹಕ್ಕರಿಕೆಯ ಹಾಕಿ ” ಮತ್ತು “ ದುಸ್ವಪ್ನವ ಕಾಣದಿರಿ ” ಎಂದು 

ಆರಂಭವಾಗುವ ವಚನಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ, ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಲಿಂಗ ? 

ಅಂಕಿತದ ವಚನಕಾರ , ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಯಕದ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ಇವರ ವಚನಗಳಾಗಿವೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಮನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

- ೫, ಇಬ್ಬರು ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳ ಆರಂಭ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು , ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾಮ್ಯವಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು 

ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

೬ . ಒಂದು ವಚನದ ಆದಿಯಲ್ಲೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊ , ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೊ 

ಅದರ ಕರ್ತೃವಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಇಡೀ ವಚನ ಅಥವಾ ವಚನದ ತುಂಡು 

ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 

ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರೂ ವಚನಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನ, ಒಬ್ಬರ ವಚನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಂಕಿತ ಪಲ್ಲಟದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 

ಇದೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಅಂಥವು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದುವಿರಾಗಿ 

ಆಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 

ಆಗದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. 

ಮೈಸೂರಿನ ಜೆ. ಎಸ್ . ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 

“ ಪ್ರಸಾದ' ದಲ್ಲಿ (ಸಂಪುಟ - ಸಂಚಿಕೆ ೬ ) “ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಚನಗಳು' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 

ಇತರ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಆರು ವಚನಗಳನ್ನು 

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಚನಗಳು ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನುವಳಿಯಿತ್ತು ಮನವಳಿಯಿತ್ತು ' ಎಂದು 

ಆರಂಭವಾಗುವ ವಚನ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರದಾಗಿದೆ. ( ಸಂಪುಟ ೮ - ವಚನ 

೧೮೩ ) ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ . 
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- ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಮ 

ಪ್ರಭುವಿನ ಹತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕರಗಳಿಂದ ಆಯು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು 

ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಹತ್ತು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು 

“ ಗಣಭಾಷಿತರತ್ನ ಮಾಲೆ ' ಯಲ್ಲಿಯವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ " ಎನ್ನ ನೇತ್ರದಾಹಾರವನು ", 

“ ಜಿನನು ದೇವನೆಂಬರು ” ಎಂಬ ಎರಡು ವಚನಗಳು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ 

ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು 

ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ . ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ 'ಲೋಕ 

ಒಂದನೆಂದರೆ ತಾನೊಂದನೆನಬೇಡ" ಎಂಬ ಗಣಭಾಷಿತರತ್ನ ಮಾಲೆಯ ವಚನ 

ಮೊದಲಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ( ವಚನ ೩೫೩ ), ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಶ್ಲೋಕವಿಲ್ಲ . ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಗುರುಸ್ವಾಮಿ 

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಮಂ ಕಳೆದು'' ಎಂಬ ಗ, ಭಾ . ರತ್ನಮಾಲೆಯಲ್ಲಿಯ ವಚನವನ್ನು 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುದ್ರಣದ' ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು' ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಳಿಸಿದ 

ಉಳಿದ ಆರು ವಚನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ 

ವಚನಗಳೆಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ' ಸದ್ಧರ್ಮದೀಪಿಕೆ' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಲಿಂ . ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 

( ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ) ಅವರ, ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾರಾಧ್ಯರ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ 

ಶಾಂಭವಜ್ಞಾನ ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ' ಗುಹೇಶ್ವರ' ಅಂಕಿತದ 

ವಚನಗಳಿರುವುದರತ್ತ ಶ್ರೀ ಎಂ . ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಝರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅವರು 

ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಮೊದಲ 

ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ( ವಚನ ಸಂ . ೨೯ , ೩೩ ಮತ್ತು ೩೭) ಉಳಿದ ವಚನಗಳ 

ಭಾಷೆ, ಶೈಲಿ, ವಿಷಯ , ವಿವರಣಾವಿಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವೆಲ್ಲ 

ಅಲ್ಲ ಮನವೆ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಕ್ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು 

' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಷ್ಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ 'ಕನ್ನಡ 

ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೆಶಕರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿ 

ವರ್ಗಕ್ಕೆ , ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ, ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಉಳಿದ 

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 

ಧಾರವಾಡ ಬಿ. ವಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ 
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ಕಾಂಡ : ಒಂದು 

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳು 





ಪೀಠಿಕಾ ಗದ್ಯ 

ಸಮಸ್ತಭುವನಜನದ ತಿಮಿರಹರಣಕಾರಣಸ್ವರೂಪರುಂ , 

ಭಕ್ತಿದೇಹಿಕದೇವರು , ಭಕ್ತವತ್ಸಲರುಂ ಸರ್ವಾಂಗಪ್ರಾಣಲಿಂಗಮೂರ್ತಿವಿಲಾಸರು , 

ಪುಲಿಗೆರೆಯ ಪುರವರಾಧೀಶ್ವರರುಂ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೆನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೀ 

ಸೋಮನಾಥದೇವರ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕರುಂ ಕಾಂಡನಿಷ್ಠ ರುಂ 

ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಣಾಂತರ್ಗತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪ್ರಮುಖರು , ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ 

ಪುರಾಣಾಗಮೇತಿಹಾಸಾದಿ ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದರುಂ ಪರಮ 

ವೀರಶೈವಾಗಮಾಚಾರ್ಯರು , ಸಕಲಪ್ರಸಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರಸಿದ್ದರು , 

ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿರಂಜನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪರುಮಪ್ಪ 

ಪರಮಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಗದಾರಾಧ್ಯರುಮಪ್ಪ , ಮಹಾಲಿಂಗದೇವರ ಅನಾದಿಸಂಸಿದ್ಧ 

ಗುರುಕುಲದ ಅನ್ವಯವೆಂತೆಂದಡೆ : 

ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ನಿರ್ಮಲನಪ್ಪ ಪರಶಿವನು; ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ 

ವಾತ್ಮನಾತೀತನಪ್ಪ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನು, ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಋಷೀಶ್ವರನಪ್ಪ 

ದೂರ್ವಾಸದೇವರು, ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಶಂಭು ತ್ರಿಣೇತ್ರದೇವರು, ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ 

ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಣ್ಣಗಳು, ಷಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಶ್ವರದೇವರು, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ 

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪದ್ದಣ್ಣಗಳು, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಾಳಿದಾಸ ಭಟ್ಟರು, ನವಮದಲ್ಲಿ 

ಸದಾಶಿವದೇವರು, ದಶಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮಿದೇವರು , ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯದೇವರು , 

ದ್ವಾದಶದಲ್ಲಿ ಮೌನಿದೇವರು, ತ್ರಯೋದಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಸೋಮಯ್ಯದೇವರು, 

ಚತುರ್ದಶದಲ್ಲಿ ಬಾಗೆಯ ಬಂಕನಾಥದೇವರು, ಪಂಚದಶದಲ್ಲಿ ಶಂಕರದೇವರು, 

ಷೋಡಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇವರು, ಸಪ್ರದಶದಲ್ಲಿ ಬಂಕನಾಥದೇವರು, ಅಷ್ಟಾದಶದಲ್ಲಿ 

ಪುರಾಣದ ಮಾಯಿದೇವ ಪಂಡಿತರು, ನವದಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಂಕಯ್ಯದೇವರು, ವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಲಿಂಗದೇವರು, ಏಕವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಬಂಕನಾಥದೇವರು - ( ಆ ಕುಮಾರ 

ಬಂಕನಾಥದೇವರ) ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ನಿಜ ತತ್ ಶಿಷ್ಯ 

ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣನು ಆ ಶ್ರೀಗುರುರಾಯಂಗೆ ಬಿನ್ನಪಂ ಗೆಯಿದು “ ಪರಮ ಗುರುವೆ 

ನಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ಜಾತನೆನಿಸಿ ಅಂಗದಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣವಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎನ್ನ ಕೃತಾರ್ಥನ 

ಮಾಡಿದಿರಿ, ದೇವಾ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಷಡಂಗವು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಹ ಭೇದವ ನಿರೂಪವ 

ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಸೂದೆಂ' ದೊಡೆ. 

ಆ ಶ್ರೀಗುರುಸ್ವಾಮಿ , ತಮ್ಮ ಪರಮಜ್ಞಾನಾನುಭಾವ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ 

ಷಡುಸ್ಥಲವನು ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಸುಲಲಿತ ವಾಕ್ಯಾಮೃತವಾಗಿ ಆ 

ವಚನಂಗಳನು ಟೀಕಿಸಿ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವಬೋಧೆಯನು ನಿರೂಪಿಸಿದ 

ಭೇದವೆಂತಿದ್ದೂ ದೆಂದಡೆ, - 
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ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವರ ಪಿಂಡಸಂಭವ ಗದ್ಯ : 

ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಆ ವಾನಸಗೋಚರಮಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ 

ಶ್ರೀಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಗಣಂಗಳೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುತ್ತಿಹ 

ಮಾಯಾಕೋಳಾಹಳನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನೊಪ್ಪುತ್ತಿರಲು, 

ಒಂದುದಿನ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯರು ಪರಮೇಶ್ವರನಕೂಡೆಸಂವಾದಿಸಿ, ಈ ಮಾಯಾ 

ಕೋಳಾಹಳನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು ಮಾಯೆಯ ತೊರೆದ ಪರಿಯೆಂತು ? ಈತನ ಮಾಯಾಸಕ್ತನ 

ಮಾಡಿ ತೋರುವೆನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಓಲಗಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯವ ಬಾರಿಸುವ ಒಬ್ಬ 

ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆಯ ಕರೆದು ನೀನು ಮಾಯಾಕೋಳಾಹಳನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಾರೆಂದು 

ನಿರೂಪಿಸಲು, ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕೈಕೊಂಡು ಆ ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆ - ಆ ಗಣೇಶ್ವರನು ಶಿವನ 

ಓಲಗಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪ ದಾರಿಯೊಳು ತನ್ನ ಮಾಯಾವಿಲಾಸರೂಪ ತೋರಿ ಮೆರೆವುತ್ತಂ ಮುಂದೆ 

ನಿಂದಿರಲು, ಆ ಗಣೇಶ್ವರನು ಬರುತ ಆ ಕನ್ನಿಕೆಯ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಮಂಕಂಡು ಮನಮುಟ್ಟಿ 

ಹಾರೈಸಿ; ತನ್ನ ತಾನೆಚ್ಚತ್ತು ಆಯೆಂದು ಬೆರಗಾಗಿ ಎನಗೀ ಮಾಯಾಧೀನ ಸಂಬಂಧಿಸಿತಲ್ಲಾ 

ಎನುತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಶಿವನೋಲಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಶಿವನು ಆ ಗಣೇಶ್ವರನ ಸ್ಥಿತಿಯನರಿದು 

ನೀನು ಮಾಯೆಗೆ ಮನಸೋಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಾಯಾಧೀನನಾಗಿ . ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು 

ಹೋಗೆನಲು, ದೇವಾ ನಾನು ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನೆಂತು ಅರಿವೆನೆನಲು ಅದಕ್ಕೆ 

“ ನೀನಂಜದಿರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಸುಕಿದ ಮಾಯೆಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ 

ಸಂಸಾರಬಂಧನಮಂ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮಿಷನೆಂಬ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗಮಂ 

ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ರನ ಮಾಡಿದಪ್ಪೆನು. ನೀನು ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ 

ವೀರಶೈವಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯಪುರುಷನಾದಪ್ಪ ನಿನ್ನಿಂದ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ 

ಮಹಾಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾದಪ್ಪರು, ಹೋಗೆಂದು'' ಶಿವನು ಅಭಯಹಸ್ತಮಂ 

ಕುಡಲು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದನುಜ್ಞೆಯಂಕೈಕೊಂಡು, 

ಮಾನವಾಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಕಳೆಯಂ ಧರಿಸಿ ಮೇರುವಿಂ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗೆಯ 

ಜಂಬೂದ್ವೀಪಮಧ್ಯದೊಳೊಪ್ಪುರ್ವದೇಶಂಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳು ಮೆರೆವ ಬೆಳುವಲದೇಶದಿಂ 

ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದೊಳಿಪ್ಪ ಬನವಸಿಯಂಬಗ್ರಾಮದೊಳು ನಾಗವಾಸಾಧಿಪತಿಯೆಂಬ ಶಿವಭಕ್ತನ 

ಸತಿ ಸುಜ್ಞಾನದೇವಿಯ ಬಸುರಲ್ಲಿ ಕಳಪ್ರವೇಶಿತನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅಲ್ಲಮನೆಂಬ ನಾಮಮಂ 

ಧರಿಸಿ ಇರಲು, ಆ ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆಯೂ ಶಿವನ ನಿರೂಪದಿಂದ ಆ ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತನ 

ಬಸುರೊಳು ಜನಿಸಿ ಕಾಮಲತೆಯೆಂಬ ನಾಮಮಂ ಧರಿಸಿ ಇರಲು. 

ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ತಾನು ಪುರುಷನಾಗಿ ಸುಖಸಂಕಥಾವಿನೋದದಿಂ ಕೆಲವುಸಂವತ್ಸರಂಗಳಂ 

ಕಳಿಯೆ , ಆ ಕಾಮಲತೆಯೂ ವಿಶಾಪವನೆಯ್ಲಿ ತನಗೆಯೂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕರುಣ 

ಪ್ರಸನ್ನ ಮಪ್ಪ ಕಾಲದೊಳು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುರಾಯನ ಸಂಡದೊಳಡಗಿರ್ದ ಶಿವತತ್ವದ 

ನಿದರ್ಶನವೆಂತಿರ್ದುದೆಂದಡೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಸ್ಥಲವಾದುದು. 



ಪಿಂಡಸ್ಥಲ 

ಶಿಲೆಯೊಳಗಣ ಪಾವಕನಂತೆ ಉದಕದೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ, 

ಬೀಜದೊಳಗಣ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಶಬ್ದದೊಳಗಣ ನಿಶ್ಯಬ್ದದಂತೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಸಂಬಂಧ | OIL 
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ಕಲ್ಗೊಣಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಉರಿಯದಂತೆ, ಬೀಜದೊಳಗಣ ವೃಕ್ಷ ಉಲಿಯದಂತೆ, 

ತೋರಲಿಲ್ಲಾಗಿ ಬೀರಲಿಲ್ಲಾರಿಗೆಯು, 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಂದ ನಿಲವ ಅನುಭ( ಭಾ ?) ವ ಸುಖ ಬಲ್ಲ . 
|| ೨ || 

ಜಲದೊಳಗಿರ್ದ ಕಿಚ್ಚು ಜಲವ ಸುಡದೆ, 

ಜಲವು ತಾನಾಗಿಯೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಾ, 

ನೆಲೆಯನಱದುನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ, ಅದು ಜಲವು ತಾನಲ್ಲ , 

ಕುಲದೊಳಗಿರ್ದು ಕುಲವ ಬೆರಸದೆ, ನೆಲೆಗಟ್ಟುನಿಂದುದನಾರು ಬಲ್ಲರೊ ? 

ಹೊರಗೊಳಗೆ ತಾನಾಗಿರ್ದು - ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರದಿಪ್ಪುದು , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವುನೋಡಾ. 11೩11 

ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ, ಮುಗಿಲ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, 

ಬಯಲ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಮರೀಚನಂತೆ ( ಮರೀಚಿಯಂತೆ ?) 

ಕಂಗಳ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಬೆಳಗಿನಂತೆ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವು! | ೪|| 

ಸೂತ್ರ: ಇಂತಪ್ಪ ಮಹತ್ ಪಿಂಡಸ್ಥಲವು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂ ತನ್ನೊಳಡಗಿದ ಸಕಳ 

ನಿಃಕಳಾತ್ಮಕತತ್ವಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ 

ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿತ್ತಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಸ್ಥಲವಾದುದು. 

ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಸ್ಥಲ 

ಆದಿ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಂದು, ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮುಗಳಿಲ್ಲದಂದು 

ಸುರಾಳನಿರಾಳವಿಲ್ಲದಂದು, ಸಚರಾಚರವೆಲ್ಲ ರಚನೆಗೆ ಬಾರದಂದು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನುದಯಿಸಿದನಂದು. 
TIOIL 



ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಸ್ಥಲ 

ನಾದಬಿಂದುಗಳಿಲದಂದು ನಿರ್ಭಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು, 

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವಿಲದಂದು ಅಕ್ಷಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು, 

ಓದು ವೇದಂಗಳಿಲದಂದು ಓಂಕಾರನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. 

ಯುಗಜುಗಂಗಳಿಲದಂದು ಊರ್ಧ್ವಮುಖನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವಿಲದಂದು ನಿರ್ಮಾಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. 
1!೨ ! - 

೭ 

ಅಯ್ಯಾ ಜಲ,ಕೂರ್ಮ, ಗಜ , ಫಣಿಯ ಮೇಲೆ 

ಧರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿಲ್ಲದಂದು, ಗಗನವಿಲ್ಲದಂದು, 

ಪವನನ ಸುಳುಹಿಲ್ಲದಂದು, ಅಗ್ನಿಗೆ ಕಳೆದೋರದಂದು, 

ತರು ಗಿರಿ ತೃಣಕಾಷ್ಟಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಯುಗ ಜುಗ, ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಂದು, 

ನಿಜವನರಿದೆನೆಂಬ ತ್ರಿಜಗಾಧಿಪತಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು 

ತೋರುವ ಬೀರುವ ಭಾವದ ಪರಿ, 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭರಿತ, ಆಗಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿರಾಳವು! 
!! ೩ !! 

ಅಯ್ಯಾ ನೀನು ನಿರಾಳ ನಿರ್ಮಾಯನಾಗಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ 

ಆಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದಂದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಭೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು 

ಸಚರಾಚರವೆಲ್ಲ ರಚನೆಗೆ ಬಾರದಂದು; 

ಆಧಾರದೊಳಗಣ ವಿಭೂತಿಯನೆ ತೆಗೆದು, ಭೂಮಿಯ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ( ಸೆ ?) 

ಪಂಚಾಶತಕೋಟಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ 

ಸುತ್ತಿ ಹರಿದವು ಸಪ್ತಸಾಗರಗಳು . 

ಎಂಬತ್ತಾರುಕೋಟಿಯ ( ಯುಂ ?) ತೊಂಬತ್ತೇಳುಲಕ್ಷ ಕಾಲ 

ಭವನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಉದಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. 

ಅರುವತ್ತಾರುಕೋಟಿತಾರಾಮಂಡಲವೆಂದೆಡೆ, 

ಬೆಳಗಿ ತೋರಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿಯ 

ನಿಲಿಸಿ ತೋರಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನವ 

ಈ ಜಗದ ಜಂಗುಳಿಯ ಕಾವ ಗೋವಳ ತಾನಾಗಿ 

ಚೌರಾಸಿಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಶಿವಾಳ ತಾನಾಗಿ 

ಸಕಲದ ಅಳಿವಿನ ಉಳಿವಿನ ನಿಜದ ನಿಲವ ನೋಡಿಕಂಡೆನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. 
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ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ತಲೆಯಾತಂಗೆ ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಒಡಲು ನೋಡಾ! 

ಆ ನಂಗೆ ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಅಂಗನೆ ಸತಿಯಾಗಿಪ್ಪಳು! 

ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಸುರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಳೆಮ್ಮ ತಾಯಿ , 

ನಾ ಹುಟ್ಟಿ, ತಾಯ ಕೈವಿಡಿದು ಸಂಗವ ಮಾಡಿ 

ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೫|| 

೧೦ 

ಎನ್ನ ನಾನರಿಯದಂದು ಮುನ್ನ ನೀನೇನಾಗಿರ್ದೆ ಹೇಳಾ? 

ಮುನ್ನ [ ನೀ ] ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ದೆ ಎಂಬುದ, 

ನಾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡೆನು, 

ಎನ್ನ ನಾನರಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನು ನೀ ಬಾಯಿದೆರೆದು ಮಾತನಾಡಿದಡೆ 

ಅದನೆನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡು ನಾಚಿದೆನೋಡಾ. 

ಎನ್ನ ಕಾಬ ನಿನಗೆ , ನಿನ್ನ ಕಾಬ ಎನಗೆ , ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿನ್ನ ಬೆಡಗಿನ ಬಿನ್ನಾಣವ ನಾನರಿದೆ ನೋಡಾ, || ೬ || 

ಮಾಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಮರುಳ ನಾನೆಂದರಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಲಿಂಗವೆಂದರಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ( ದ?) ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಾಳ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂದರಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. 
|| ೭ || 

ಸೂತ್ರ: ಇಂತು ತನ್ನ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನದ ಲೀಲೆಯಿಂದಾದ ಮಾಯಾಮಹದಾದಿ 

ಪ್ರಪಂಚು ತನಗೆ ಅನ್ಯವಾಗಿರಲು, ಆ ಮಾಯೆಯ ತಾನರಿದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ 

ಮುಖದಿಂದ ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತಿರಲು ಮುಂದೆ ಮಾಯಾವಿಲಾಸವಿಡಂಬನಸ್ಥಲವಾದುದು. 

ಮಾಯಾವಿಲಾಸವಿಡಂಬನಸ್ಥಲ 

ಕಾಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೀಜವಾವುದೆಂದರಿಯದೀ ಲೋಕ. 

ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಬೀಜವಲ್ಲ , 
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ಆ ಕಳಾಭೇದವಲ್ಲ ! ಸ್ವಪ್ನ ಬಂದೆರಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಇದಾವಂಗೂ ಶುದ್ಧ ಸುಯಿಧಾನವಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
j1O 

೧೩ 

ಅಂಡಜವೆಂಬ ತತ್ತಿಯೊಡೆದು ಪಿಂಡ ಪಲ್ಲಟವಾಗಿ 

ಗಂಡಗಂಡರನರಸಿ ತೊಳಲುತ್ತೆದಾರೆ. 

ಖಂಡಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಕಂಡೆನೊಂದು ಚೋದ್ಯವ: 

ಕಂದನ ಕೈಯ ದರ್ಪಣವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ದಿವರಾತ್ರಿಯುದಯದ ಬೆಳಗನು ಕತ್ತಲೆ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೆ ನಿರ್ವಯಲಾಗಿತ್ತು . 
1O 

ರಕ್ಕಸಿಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ತೊಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೈವರು, 

ರಕ್ಕಸಿ ಬಾಣತಿಯಾದಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ್ನೆಂತೊ ! 

ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವೆ ಜೋಗುಳವಾಡುವೆ 

ರಕ್ಕಸಿಬಾಣತಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ನುಂಗಿತ್ತು - ಇದೇನು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೩ ! 

- ೧೫ | 

ಗಗನದ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿನವ ಗಿಳಿ ಹುಟ್ಟಿ 

ಸಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿತ್ತು 

ಬ್ರಹ್ಮನಾ ಗಿಳಿಗೆ ಹಂಜರವಾದ, ವಿಷ್ಣು ಆ ಗಿಳಿಗೆ ಕೊರೆವ ಕೂಳಾದ 

ರುದ್ರನಾ ಗಿಳಿಗೆ ತಾ ಕೋಳಾದ (ಕೋಳುವೋದ?) 

ಇಂತೀ ಮೂವರ ಮುಂದಣ ಕಂದನ ನುಂಗಿ 

ದೃಷ್ಟನಾಮ ನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು - ಇದೆಂತೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 

೧೬ 

ನೆಲದ ಬೊಂಬೆಯ ಮಾಡಿ, ಜಲದ ಬಣ್ಣವನುಡಿಸಿ, 

ಹಲವು ಪರಿಯಾಶಿ ( ?) ಮದಲ್ಲಿ ಉಲಿವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ 

ವಾಯುವನಲನ ಸಂಚಕ್ಕೆ ಅರಳೆಲೆಯ ಶೃಂಗಾರವ ಮಾಡಿ 

ಆಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವಾಹಕನಾರೋ ? 

ಬಯಲ ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಯವೆಂದು ಪರವ ಕಟ್ಟಿದಡೆ 

ಸಯವದ್ವಯವಾಯಿತ್ತು - ಏನೆಂಬೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ! 
110 
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೧೭ 

ಇಪ್ಪತೈದು ತಲೆಯೊಳಗೆ, ಏಳು ಮೊಲೆ ಮುಖವೆಂಟು, 

ಹರಿನಾಲ್ಕು ಬಾಯಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕೋರೆದಾಡೆ. 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಅಗ್ನಿಯ ತೆಗೆದು ಮುದ್ದಾಡಿಸಿ ( ಸೆ ?) 

ದನಿಯ ಧರ್ಮವ ನುಂಗಿ ಮನದ ಬಣ್ಣಗಳಡಗಿ | 

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮಗನ ನುಂಗಿ , ಶಿಶು ತಾಯ ಬೆಸಲಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಲವ ಅಂಗಯ್ಯ ಮೊಲೆ ನುಂಗಿತ್ತು . || ೬ || 

ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ವ್ಯವಹಾರಿ ಖಂಡ ಭಂಡವ ತುಂಬಿ 

ಕುಂಭಿನಿಯುದರದ ಮೇಲೆ ಪಸರವನಿಕ್ಕಿದ. 

ಉಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಘನವಾಗಿ, ಕಡಲೇಳು ಸಮುದ್ರವ ಕುಡಿದು 

ನೀರಡಿಸಿದಾತ ಅರಲುಗೊಂಡು ಬೆರಗಾದ. 

ಶಿಶು ತಾಯ ಹೆಣನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೆಸರ ಹೇಳುತೈದಾನೆ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಲವ ವಸುಧೆಯಾಕೃತಿ ನುಂಗಿತ್ತು . - || ೭|| 

ಭೂಮಿಯ ಕಠಣವನು, ಆಕಾಶದ ಮೃದುವನು; ತಿಳಿವ ಗಮನ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ಉದಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತೃಷ್ಣ ಉದಕವನರಸಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಒಳಗೆ ಸತ್ತು ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತದೆ! 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಬೆರಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂದನು. 
|| ೮|| 

೨೦ 

ಭೂಮಿಯಾಕಾಶ ಒಂದು ಜೀವನದುದರ . 

ಅಲ್ಲಿ ಘನದೇನು ಘನವೆನ್ನದವಂಗೆ? ಕಿರಿದೇನು ಕಿರಿದೆನ್ನ ದವಂಗೆ ? 

ಆ ಘನವು ಮನಕ್ಕೆ ಗಮಿಸಿದಡೆ, ಇನ್ನು ಸರಿಯುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 

ಬ್ರಹ್ಮಪಾಶ , ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿ, 

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ತೋರಿ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾಡಿದ ಬೇಂಟೆಯ . 

ಆಸೆಯೆಂಬ ಕುಟುಕನಿಕ್ಕಿ , ಹೇಸದೆ ಕೊಂದೆಯಲ್ಲಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
TIOOIL 
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೨೨. 

ಬ್ರಹ್ಮ ಘನವೆಂದಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ 

ವಿಷ್ಣು ಘನವೆಂದಡೆ ವಿಷ್ಣುವ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯ 

ರುದ್ರ ಘನವೆಂದಡೆ ರುದ್ರನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ 

ತಾ ಘನವೆಂದಡೆ ತನ್ನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ 

ಸರ್ವವೂ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ! 

ಒಬ್ಬರನ್ನೊಳಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೧೧|| 

ದೇವರೆಲ್ಲರ ಹೊಡೆತಂದು ದೇವಿಯರೊಳಗೆಕೂಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ , 

ಹರಹರಾ ಮಾಯೆ ಇದ್ದೆಡೆಯ ನೋಡಾ. 

ಶಿವಶಿವಾ ಮಾಯೆ ಇದ್ದೆಡೆಯ ನೋಡಾ. 

ಎರಡೆಂಬತ್ತುಕೋಟಿಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು, ಅಂಗಾಲ ಕಣ್ಣವರು 

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣವರು, ನಂದಿ ವಾಹನ ರುದ್ರರು - ಇವರೆಲ್ಲರು, 

ಮಾಯೆಯ ಕಾಲಗಾಹಿನ ಸರಮಾಲೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೨|| 

೨೪ 

ಆಡಂಬರದೊಳಗಾಡಂಬರವಿದೇನೊ ? 

ಹಾರಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೋಲಗ, ಕೆದರಿತ್ತಿದೇನಯ್ಯಾ ? 

' ಸಾರು ಸಾರು' ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಷ್ಣು ಅಜರ ನುಂಗಿ 

ರುದ್ರಯೋನಿಯೊಳಡಗಿತ್ತಿದೇನೊ ? 

ಬೇರಿಲ್ಲದ ಮರ, ನೀರಿಲ್ಲದ ನೆಳಲೊಳಗೆ 

ತೋರಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವ ನಾನೇನೆಂಬೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೧೩ || 

೨೫ 

ಚಂದ್ರಮನೊಳಗಣ ಎರಳೆಯ ನುಂಗಿದ ರಾಹುವಿನ ನೋಟವು, 

ಅಂದಂದಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಡಿತ್ತು ನೋಡಾ, 

ಒಂದರ ತಲೆ, ಒಂದರ ಬಸುರು - ಅಂದಂದಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಡಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ನಂದಿ ನಂದಿಯ ನುಂಗಿ ಬಂದುದು ಮಹೀತಳಕ್ಕಾಗಿ, 

ಇಂದು, ರವಿಗಡಣವ ನಾನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೪|| 
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- ೨೬ 

ಊರ ಮಧ್ಯದಕಣ್ಣ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ, ಬಿದೈದಾವೆ ಐದು ಹೆಣನು. 

ಬಂದು ಬಂದು ಅಳುವರು. 

ಬಳಗ ಘನವಾದ ಕಾರಣ - ಹೆಣನೂ ಬೇಯದು ಕಾಡೂ ನಂದದು. 

ಮಾಡ ಉರಿಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - II೧೫|| 

೨೭ 

ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ, ಮೇದು ಬಂದೆನೆಂದಡೆ, 

ಇದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ. 

ರಕ್ಕಸಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿನಿದ್ರೆಗೈದು ಬಂದೆನೆಂದಡೆ, 

ಇದಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ. 

ಜವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿ ಬಂದೆನೆಂದಡೆ, 

ಇದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೬ || 

೨೮ 

ಹೃದಯಕಂದದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು , 

ಹರಿದು ಹಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಹಲವು ಫಲವಾಯಿತ್ತು - ನೋಡಿರೆ ! 

ಪರಿಪರಿಯ ಫಲಂಗಳನು ಬೇಡಿದವರಿಗಿತ್ತು , 

ಆ ಫಲವ ಬಯಸಿದವರು ಜಲದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಡೆ 

[ನೋಡಿ] ನಗುತ್ತಿರ್ದೆನು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೨೯ 

ಪಂಚಾಶತ್ಕೋಟಿಭೂಮಂಡಲವನು, 

ಒಂದು ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮುಂಡ ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆನು. 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆನು 

ನವಖಂಡ ಮಂಡಲ ಭಿನ್ನವಾದುದು 

ಆ ತಲೆಯ ಕಂಡವರುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
|| ೧೮ || 

೩೦ 

ಅರಗಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನುರಿ ಕೊಂಡಡೆ, ಉದಕ ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ 

[ ಅಗೆಯಿಂ ಭೋ ಬಾವಿಯನಗೆಯಿಂ ಭೋ ] | 
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ಬಾವಿಯನಗೆದಾತ ಸತ್ಯ , ಬಾವಿ ಬತ್ತಿತ್ತು - ಇದು ಕಾರಣ, 

ಮೂರುಲೋಕವುಬರುಸೂರೆವೋಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೯ || 

೩೧ 

ಅಂಗದಕೊನೆಯ ಮೇಲಣಕೋಡಗ ಕೊಂಬಿಗೆ ಹಾರಿತ್ತು , 

ಅಯ್ಯಾ ಇದು ಸೋಜಿಗ ! 

ಕಯ್ಯ ನೀಡಲು ಮೈಯೆಲ್ಲವನು ನುಂಗಿತ್ತು 

ಒಯ್ಯನೆ ಕರೆದಡೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತು 

ಮುಯ್ಯಾಂತಡೆ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 
೨OIL, 

ಭೂತ ಭೂತವ ಕೂಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿತ್ತು , 

ಕಿಚ್ಚು ಕೋಡಿತ್ತು , [ನೀರು] ನೀರಡಿಸಿತ್ತು - ಅದ್ಭುತವಾಯಿತ್ತು ! 

ಉರಿ, ಪವನದೋಷದೊಳಡಗಿರ್ದು 

ವಾಯುವಿಮ್ಮಡಿಸಿತ್ತ ಕಂಡೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
IISOIL 

೩೩ 

ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಕಳ್ಳರು ಕಡವಸಿದ್ಧ ( ಕಡವಸದ?) ಸ್ವಾಮಿಯನು 

ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅರಸುದಾರೆ . - ಸೊಡರು ನಂದಿ ಕಾಣದೆ ! 

ಅನ್ನ ಪಾನದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮತಾವರಿಯದೆ, 

ಅಧರಪಾನವನುಂಡು ತೇಗಿ, ಸುರಾಪಾನವ ಬೇಡುತ್ತೆದಾರೆ. 

ಅರಿದ ಹಾರುವನೊಬ್ಬನು ಅರಿದ ತಲೆಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿಕಾರದ ನೆತ್ತರ ಕುಡಿದು ನೋಡಾ- ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೨|| 

ಮುಗಿಲ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ ಮಗನ ಕೈಯ ಅರಗಿಳಿ, 

ಗಗನ [ದ]ಕೋಲಂಬಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದ ನಿಲವನು ತೆಗೆದೆಚ್ಚವನಾರೊ ? 

ಉಪಮಿಸಬಾರದು ! 

ಜಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ನಡುವೆ ತ್ರಿಜಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯನೇನೆಂಬೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೩ || 
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೩೫ 

ಕಡಲ ನುಂಗಿದ ಕಪ್ಪಿನ ಪರಿಭವ ನವಸಾಸಿರ ! 

ಸಿಡಿಲು ಹೊಯ್ದು ಬಯಲಿಂಗೆ ಬಣ್ಣವುಂಟೆ ? 

ಕಂಗಳ ಮುಂದಣ ಕನಸು ಹಿಂಗಿದ ತುಂಬಿಯ ಪರಿಮಳ ! 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ರೋಹಿಂಗೆ ಸಂಗವುಂಟೆ ? - ಇದೇನೋ ! 

ಗಗನದ ಹಣ್ಣನೆಕೊಯ್ದು, ಮುಗುದೆ ರುಚಿಯನರಿಯಳು ! 

ಹಗರಣದಮ್ಮಾವಿನ ಹಯನು ಸಯವಪ್ಪುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೨೪|| 

೩೬ 

ಮಾಯದಕೈಯಲಿ ಓಲೆ ಕಂಠವ ಕೊಟ್ಟರೆ, 

ಲಗುನ ವಿಗುನವ ಬರೆಯಿತ್ತು ನೋಡಾ 

ಅರಗಿನ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಉರಿಯ ಸೀರೆಯನುಡಿಸಿದಡೆ, 

ಅದು ಸಿರಿಯ ಸಿಂಗಾರವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಅಂಬರದೊಳಗಾಡುವ ಗಿಳಿ ಪಂಜರದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕ ನುಂಗಿ 

ರಂಭೆಯ ತೋಳಿಂದ ಅಗಲಿತ್ತು ನೋಡಾ- ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
| ೨೫ 

೩೭ 

ಹಿರಿದಪ್ಪ ಜಲಧಿಯ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ, . 

ಕರಿಯ ಕಬ್ಬಿಲ ಜಾಲವ ಬೀಸಿದನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಅರಿದ ತಲೆ ಐದು, ಅರಿಯದ ತಲೆ ಐದು, ಕರಿಯ ತಲೆ ಐದು, 

ಮುಂದೈದಾವೆನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಕರಿಯ ಕಬ್ಬಿಲ ಜಾಲವ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದಡೆ 

ನೇತ್ರದಲೋಕುಳಿಯಾಡಿತ್ಯ ಕಂಡೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೬ || 

ಕೋಣನ ಕೊಂಬಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ , ಏಳುನೂರೆಪ್ಪತ್ತು ಸೇದೆಯ ಬಾವಿ . 

ಬಾವಿಯೊಳಗೊಂದು ಬಗರಿಗೆ , ಬಗರಿಗೆಯೊಳಗೊಬ್ಬ ಸೂಳೆನೋಡಯ್ಯಾ. 

ಆ ಸೂಳೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಏಳುನೂರೆಪ್ಪತ್ತು 

ಆನೆ ನೇರಿತ್ತ ಕಂಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
| ೨೭|| 
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- ೩೯ 

ಹುಲಿಯ ತಲೆಯ ಹುಲ್ಲೆ , ಹುಲ್ಲೆಯ ತಲೆಯ ಹುಲಿ 

ಈ ಎರಡರ ನಡು ಒಂದಾಯಿತ್ತು !- ಹುಲಿಯಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೆಯಲ್ಲ . 

ಕೆಲದಲೊಂದು ಬಂದು ಮೆಲುಕಾಡಿತ್ತು ನೋಡಾ, 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮುಂಡ ತರಗೆಲೆಯ ಮದ್ದಡೆ, 

ಎಲೆ ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೮|| 

೪೦ | 

ಕರೆಯದೆ ಬಂದುದ, ಹೇಳದೆ ಹೋದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ . 

ಅಂದಂದಿಂಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ . . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವುಉಣ್ಣದೆ ಹೋದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! || ೨೯ !! 

ಆಯಿತ್ತೆ ಉದಯಮಾನ, ಹೋಯಿತ್ತೆ ಆಸ್ತಮಾನ. 

ಅಳಿದವಲ್ಲಾ ನೀರಲಾದ ನಿರ್ಮಿತಂಗಳೆಲ್ಲವು? 

ಕತ್ತಲೆಗವಿಯಿತ್ತು ಮೂರುಲೋಕದೊಳಗೆ, 

ಇದರಚ್ಚುಗವೇನು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೩ !! 

ಕಾಲುಗಳೆಂಬುವು ಗಾಲಿ ಕಂಡಯ್ಯಾ 

ದೇಹವೆಂಬುದು ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿ ಕಂಡಯ್ಯಾ , 

ಬಂಡಿಯ ಹೊಡೆವರೈವರು ಮಾನಿಸರು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮವಿಲ್ಲಯ್ಯ . 

ಆದರಿಚ್ಚೆಯನರಿದು ಹೊಡೆಯದಿರ್ದಡೆ, 

ಅದರಚ್ಚು ಮುರಿಯಿತ್ತು , ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೧|| 

ಆರಕ್ಕೆಯ ಸಿರಿಗೆ ಆರಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸುವರು. 

ಆರಕ್ಕೆಯ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಆರಕ್ಕೆ ಮರುಗುವರು. 

ಇದಾರಕ್ಕೆ ? ಏನಕ್ಕೆ ? - ಮಾಯದ ಬೇಳುವೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲ . 

ಕೊಂದು ಕೂಗಿತ್ತು ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೨!! 
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ತೋಟವ ಬಿತ್ತಿದರೆಮ್ಮ ] ವರು, ಕಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ಜವನವರು. 

ನಿತ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ವೃಥಾಹೋಯಿತಲ್ಲಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನಿಕ್ಕಿದ ಕಿಚ್ಚು , ಹೊತ್ತಿಕ್ಕಲುಂಟು ಅಟ್ಟುಣಲಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. | ೩೩|| 

೪೫ 

ನಿರ್ಣಯವನರಿಯದ ಮನವೆ, ದುಗುಡವನಾಹಾರಗೊಂಡೆಯಲ್ಲಾ ! 

ಮಾಯಾ ಸೂತ್ರವಿದೇನೊ ! ಕಂಗಳೊಳ( ಗಣ] ಕತ್ತಲೆ ತಿಳಿಯದಲ್ಲಾ ! 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಶೃಂಗಾರ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದುದು, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೩೪|| 

ಸೂತ್ರ: ಇಂತು ಮಾಯಾವಿಲಾಸವ ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾತನು , ತಾನು ಮಾಯೆಗೆ 

ಸಮೀಪನು, ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ತನಗೆ ಮಾಯೆ ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರಿಹುದಾಗಿ , ತನ್ನಲ್ಲಿ 

ಭಿನ್ನ ವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟಲಾಗಿ, ತಾನೇ ಮಾಯಾವಿಕಾರಿಯೆಂದರಿದು, ಅನ್ಯವ 

ವಿಡಂಬಿಸುವದ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೇಯೋಪಾಯವ ತಾನೇ ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತಿರಲು ಮುಂದೆ 

ಸಂಸಾರಹೇಯಸ್ಥಲವಾದುದು. 

ಸಂಸಾರಹೇಯಸ್ಥಲ 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದಡೆ, ತಿನಬಂದ ನಾಯ ಜಗಳವ ನೋಡಿರೆ ! 

ನಾಯ ಜಗಳವನೋಡಿ ಹೆಣ [ನೆದ್ದು] ನಗುತ್ತಿದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೆ . 
JIOIL 

೪೭ 

ಹಳ್ಳದೊಳಗೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿರಲು, ನೊರೆ ತೆರೆಗಳು ತಾಗಿದುವಲ್ಲಾ ! 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರದೊಳಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳು ತಾಗಿದವಲ್ಲಾ ! 

ಇದಕ್ಕಿದು ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಳಯವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೨|| 



ಜಿ . 
ಸಂಸಾರಹೇಯಸ್ಥಲ 

ಮಾನವ ತೋರಿಹ ಆವಿಂಗೆಕೊಳಗದ ತೋರಿಹ ಕೆಚ್ಚಲು. 

ತಾಳುದ್ದ ( ತಾಳ ಮರದುದ್ದ ?) ವೆರಡು ಕೋಡುನೋಡಾ! 

ಆದನರಸ ಹೋಗಿ ಆರುದಿನ, ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಮೂರುದಿನ ! 

ಅಘಟಿತ ಘಟಿತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ, [ ಅರಸುವ ಬಾರೆ ] 
11೩ || 

೪೯ 

ಆನೆಯ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಡೆಕೋಡಗ ಮುದ್ದಾಡಿಸಿ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ , 

ಕಾಡೊಳಗೊಬ್ಬ ಸೂಳೆ ಕರೆದು ಒತ್ತೆಯ ಕೊಂಬುದ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ, 

ಹಾಳೂರೊಳಗೆ ನಾಯ ಜಗಳವ ಕಂಡೆ: 

ಇದೇನು ಸೋಜಿಗವೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! 1911 

೫೦ 

ಕುಲದಲಧಿಕನು ಹೋಗಿ ಹೊಲೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದಡೆ, 

ಕುಲ ಕೆಡದಿಪ್ಪ ಈ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಆತನ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರು ಮುಖವನೋಡಲೊಲ್ಲದಡೆ 

ಕುಲವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈವಿಡಿದರು. 

ಕುಲಗೆಟ್ಟವನೆಂದು ತಿಳಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು, 

ಹೊಲೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1೫11 

ಸೂತ್ರ: ಇಂತು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದುಸ್ಸಾರವ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ತನ್ನ 

ನಿಜವನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ , ಇದಿರಿಟ್ಟಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಾಣಬಾರದಾಗಿ, ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ತನ್ನ 

ಮುಖವ ತಾನೆ ನೋಡಿಹೆನೆಂಬವನು ಇದಿರೆ ಕನ್ನಡಿಯನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ನೋಡುವವನಂತೆ; ತನ್ನ ಇದಿರೆ ಗುರುವನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡು,ಉಪಾಯ ಮಾಡಲು 

ಮುಂದೆ ಗುರುಕರುಣಸ್ಥಲವಾದುದು. 

ಗುರುಕರುಣಸ್ಥಲ 

೫೧. 

ಕಂಡುದ ಹಿಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ ಕಾಣದುದನರಸಿ ಹಿಡಿದಿಹೆನೆಂದಡೆ, 

ಸಿಕ್ಕದೆಂಬ ಬಳಲಿಕೆಯ ನೋಡಾ. 
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ಕಂಡುದನೆ ಕಂಡು ಗುರುಪಾದವಿಡಿದಲ್ಲಿ , 

ಕಾಣಬಾರದುದ ಕಾಣಬಹುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - IIOll 

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಬಡಿದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದಡೆ 

ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದೆನಯ್ಯಾ 

ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದಡೆ 

ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದೆನಯ್ಯಾ. 

ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಝಂಕಿಸಿ ಬುದ್ದಿಯ ಕಲಿಸಿದಡೆ 

ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದೆನಯ್ಯಾ . 

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬುದ್ದಿಯ ಕಲಿಸಿದಡೆ 

ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದೆನಯ್ಯಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಕಲಿತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು. רופוו 

ಅಯ್ಯಾ ನೀನೆನಗೆ ಗುರುವಪ್ಪಡೆ, ನಾ ನಿನಗೆ ಶಿಷ್ಯನಪ್ಪಡೆ, 

ಎನ್ನ ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳ ಕಳೆದು, 

ಎನ್ನ ಕಾಯದ ಕರ್ಮವ ತೊಡೆದು, 

ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಧರ್ಮವ ನಿಲಿಸಿ, 

ನೀನೆನ್ನ ಕಾಯದಲಡಗಿ, ನೀನೆನ್ನ ಪ್ರಾಣದಲಡಗಿ 

ನೀನೆನ್ನ ಭಾವದಲಡಗಿ , ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಕಾರುಣ್ಯವ ಮಾಡಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
1೩1 

೫೪ 

ಅಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು, ಓಡಿತ್ತೊಂದು, ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಿತೊಂದು. 

ಅಟ್ಟಾಟಿಕೆಯಲಿ ಅರಿದಾವುದು ? 

ಹಸು ಮಾಣಿಕ್ಯವ ನುಂಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತಿಗೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಮೂರ್ತಿಯಾದುದೆ ಅಮೂರ್ತಿಯಾದತ್ತು , 

ಅಮೂರ್ತಿಯಾದುದೆ ಮೂರ್ತಿಯಾದತ್ತು . 

ಇದನೆಂತು ತೆಗೆಯಬಹುದು ? ಇದನೆಂತು ಕೊಳಬಹುದು ? 

ಅಗಮ್ಮ , ಅಗೋಚರ. 

ಕಾಯವು ಲಿಂಗದೊಳಡಗಿ , ಪ್ರಾಣವು ಲಿಂಗದೊಳಗಿದ್ದು , 
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ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗೆ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡು, 

ಕಾರುಣ್ಯವ ಮಾಡು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
| ೪ | | 

೫೫ 

ಕಾಣದುದನರಸುವರಲ್ಲದೆಕಂಡದುದನರಸುವರೆ ಹೇಳಾ ? 

ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ವಸ್ತು ; 

ತಾನೆ ಗುರುವಾದ, ತಾನೆ ಲಿಂಗವಾದ, ತಾನೆ ಜಂಗಮವಾದ. 

ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದವಾದ, ತಾನೆ ಮಂತ್ರವಾದ, ತಾನೆ ಯಂತ್ರವಾದ 

ತಾನೆ ಸಕಲವಿದ್ಯಾರೂಪನಾದ, 

ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ವನೊಳಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದ. 

ಇನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೫11 

- ೫೬ 

ಕಸ್ತೂರಿಯ ಮೃಗ ಬಂದು ಸುಳಿಯಿತ್ತಯ್ಯಾ , 

ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಹು ಬಂದು ನಿಂದಿತ್ತಯ್ಯಾ, 

ಆವ ಗ್ರಹ ಬಂದು ಸೋಂಕಿತ್ತೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ 

ಆವ ಗ್ರಹ ಬಂದು ಹಿಡಿಯಿತ್ತೆಂಬುದ ನಾನರಿಯೆನಯ್ಯಾ. 

ಹೃದಯಕಮಲಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವನರಿದು ಪೂಜಿಸಿ, 

ಗುರು ವಿಖ್ಯಾತನೆಂಬುದ ನಾನರಿದೆನಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹುಟ್ಟರತು ಹೋದುದ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ. 
೬ || 

೫೭ 

ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಪ್ರಣತೆ ಕೂಡಿಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಯ್ಯಾ . 

ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸ ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ನಿಃಪ್ರಾಣವಾಯಿತ್ತು . 

ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿದು ಮನಮುಟ್ಟಿದ ಪರಿಯೆಂತೊ ? 

ಮುಟ್ಟಿ ಲಿಂಗವ ಕೊಂಡಡೆ, ಕೆಟ್ಟತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗು ! 

ಇದು ಕಷ್ಟವೆಂದರಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭ || 

೫೮ 

ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತ ಮಾತ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ , 

ಗಗನದಿಂದ ಮೇಲೆ ಅನುಭಾವ ತಾನಿಲ್ಲ . 

ಒಳಗಣ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ : ಹೊರಗಣ ಹೊರಗನು ಅರಿಯಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ . 
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ಹಿಂದಣ ಹಿಂದನು, ಮುಂದಣ ಮುಂದನು , 

ತಂದು ತೋರಿದ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನು. 
11೮|| 

೫೯ 

ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ ? 

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಣ ಉಪ್ಪು, 

ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆಯೂ ನಮಗೆಯೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ . 11೯ || 

೬೦ 

ಕಾಣಬಾರದ ಲಿಂಗವು ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದಡೆ, 

ಎನಗಿದುಸೋಜಿಗ, ಎನಗಿದುಸೋಜಿಗ ! 

ಅಹುದೆನಲಮ್ಮೆನು, ಅಲ್ಲೆನಲಮ್ಮೆನು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ನಿರಾಳ ನಿರಾಕಾರ ಬಯಲು ಆಕಾರವಾದಡೆ ! || ೧೦|| 

೬೧. 

ಆದಿಯ ಮುಟ್ಟಿಬಂದ ಶರಣಂಗೆ ಬದ್ಧ ( ಬಂಧ ?) ವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. 

ಜನ್ಮಕೋಟಿಕ್ರೂರಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದವಂಗೆ, ಸೋಂಕಿನ ಸೊಬಗ 

ಹೇಳಲಿ( ಲೇ ?) ಕೆ ? 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸೋಂಕಿದ ಶರಣಂಗೆ, 

ಕಾಯದೊಳಗುಳ್ಳ ಕರಣಂಗಳು ಕಳಾಕುಳ ಕಳಾಭೇದವಯ್ಯಾ 

ಸುಖದ ಸೋಂಕಿನ ಸೊಬಗ, ಇನ್ನಾರಿಗೆಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
JIONI 

ಜ್ಯೋತಿಯೊಳಗಣ ಕರ್ಪುರಕ್ಕೆ , ಅಪ್ಪುವಿನಕೈಯಲಿಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿಂಗೆ, / 

ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಹಸ್ತದೊಳಗಿಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ - ಈ ಮೂರಕ್ಕೆಯೂ 

ಬೇರೆಕ್ರಿಯಾವರ್ತನೆಯುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
|| ೧೨|| 

೬೩ 

ಗುರು, ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನರಸಲೆಂದು ಹೋದಡೆ, 

ತಾನೆ ಗುರುವಾದ ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯನಾದ, ತಾನೆ ಲಿಂಗವಾದ. 
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ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ಕಾಯದಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಕೊಟ್ಟಡೆ, 

ಭಾವ ಬತ್ತಲೆಯಾಯಿತ್ತು ! || ೧೩|| 

ಸೂತ್ರ: ಇಂತು ಗುರುಕರುಣಸ್ಥಲದಿಂದ ಅವಿರಳ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವ ಹಡದ 

ಸಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸಾಂಗಕ್ರಿಯಾವರ್ತನೆಯ ಆಚರಿಸಿ ತೋರುತ್ತಿರಲು ಮುಂದೆ ಭಕ್ತ 

ಸ್ಥಲವಾದುದು. 





ಭಕ್ತಸ್ಥಲ 
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ಭಕ್ತಸ್ಥಲ 

ಭವಿಯ ತಂದು ಭಕ್ತನ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ , 

ಮರಳಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನೆ ನುಡಿವ, ಗುರುದ್ರೋಹಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಲಾಗದು. 

ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಲಿಂಗದ್ರೋಹಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಲಾಗದು. 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಮವಿಲ್ಲದ ಗುರು, ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ, ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ - 

ಈ ತ್ರಿವಿಧಸ್ಥಲವನರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
JOIL 

೬೫ 

ಬೆವಸಾಯವ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬೀಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತವಿಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ, 

ಆ ಬೆವಸಾಯದಘೋರವೇತಕಯ್ಯಾ ? 

ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯವ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಸಂಚ ನಡೆಯದನ್ನಕ್ಕ 

ಆ ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯದಘೋರವೇತಕ್ಕಯ್ಯಾ ? 

ಒಡೆಯನನೋಲೈಸಿ ತನುವಿಂಗೆ ಅಷ್ಟಭೋಗವ ಪಡೆಯದಿರ್ದಡೆ 

ಆ ಓಲಗದಘೋರವೇತಕಯ್ಯಾ ? 

ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿಯಾಗದಿರ್ದಡೆ; 

ಆ ಉಪದೇಶವಕೊಟ್ಟ ಗುರು, ಕೊಂಡ ಶಿಷ್ಯ , 

ಇವರಿಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಹೊಗಲಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬವನತ್ತಲೆ ಹೋಗಲಿ. 

ಮೇರುವ ಸಾರಿದ ಕಾಗೆ ಹೊಂಬಣ್ಣವಾಗದಿದ್ದಡೆ, 

ಆ ಮೇರುವಿಂದತ್ತಣ ಹುಲುಮೊರಡಿಯೆ ಸಾಲದೆ ? 

ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಧಾವತಿಗೊಂಬಡೆ, 

ಆ ಧಾವತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಿನ ವಿಧಿ[ ಯ ] ಸಾಲದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಸಾವಡೆ, 

ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಣ ಜನವೆ ಸಾಲದೆ ? 11೩ || 

೬೭ 

ಕಾಳರಕ್ಕಸಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ , 

ಕಾಯದ ರಾಶಿಯ ಮೊಗೆವುತ್ತ ಸುರಿವುತ್ತಲಿದ್ದನಯ್ಯಾ ! 
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ಕಾಳರಕ್ಕಸಿಯ ಮೂಗು ಮೊಲೆಯ ಕೊಯ್ದು, 

ದೇವಕನ್ನಿಕೆಯ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು, 

ಬಾಯ ತುತ್ತೆಲ್ಲ ವನು ಉಣಲೊಲ್ಲದೆ ಕಾರಿದಡೆ, 

ಆತನೆ ಭಕ್ತನೆಂದೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11910 

೬೮ 

ರಾಜಸಭೆ ದೇವಸಭೆಯೊಳಗೆ, ದೇವ- ರಾಜ - ಪೂಜಕರೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಿಗೆ, 

ಗುರುವಿನ ಕರುಣ ! 

ಇದ ಬಲ್ಲರೆ ಅಯ್ಯಾ ಪೂಜಕರೆಲ್ಲರು ? 

ಇಂತಹ ಪರಿಗಳ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರವ್ಯಾಪಕರು. 
11811 

ಅಕ್ಷರವ ಬಲ್ಲೆನೆಂ( ವೆಂ ?) ದು ಅಹಂಕಾರವೆಡೆಗೊಂಡು, ಲೆಕ್ಕಗೊಳ್ಳರಯ್ಯಾ . 

ಗುರು ಹಿರಿಯರುತೋರಿದ ಉಪದೇಶದಿಂದ; 

ವಾಗತವನೆ ಕಲಿತು ವಾದಿಪರಲ್ಲದೆ 

ಆಗು - ಹೋಗೆಂಬುದನರಿಯರು. 

ಭಕ್ತಿಯನರಿಯರು ಯುಕ್ತಿಯನರಿಯರು, ( ಮುಕ್ತಿಯನರಿಯರು]. 

ಮತ್ತೂ ವಾದಕೆಳಸುವರು . 

ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಸಲೆ ಕೊಂಡಮಾರಿಗೆ. 
|| ೬ || 

೭೦ 

ಐದು ಮುಖದ ಅಂಗನೆಗೆ ಹದಿನೈದು ದೇಹನೋಡಾ! 

ಆ ಅಂಗನೆಯ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ದು, ತಾವಾರೆಂಬುದನರಿಯದೆ; 

ಬಾಯ್ದೆ ಬಂದಂತೆ ನುಡಿವರು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಜಡರುಗಳು. 
11೭11 

೭೧ 

ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ಬೇರೆ: ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸೊಡರಾಯಿತ್ತು . 

ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಬೇರೆ: ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಒಡಲಾಯಿತ್ತು . 

ಮಿಗಬಾರದು, ಮಿಗದಿರಬಾರದು, ಒಡಲಿಚ್ಛೆಯ ಸಲಿಸದೆ ನಿಮಿಷವಿರಬಾರದು. 



ಭಕ್ತಸ್ಥಲ 
೨೫ 

ಕಾಯಗುಣವಳಿದು ಮಾಯಾಜ್ಯೋತಿವಾಯುವ ಕೂಡುವ ಮುನ್ನ , 

ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ ಆತನೆ ದೇವ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೮II 

೭೨ 

ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು, ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ . 

ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ . 

ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು, ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ . 

ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆಯೇ ಮಾಯೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರ. 

೭೩ 

ಕಳ್ಳಗಂಜಿ ಕಾಡ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಹುಲಿ ತಿಂಬುದ ಮಾಬುದೆ ? 

ಹುಲಿಗಂಜಿ ಹುತ್ತವ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಸರ್ಪ ತಿಂಬುದ ಮಾಬುದೆ ? 

ಕಾಲಗಂಜಿ ಭಕ್ತನಾದಡೆ ಕರ್ಮ ತಿಂಬುದ ಮಾಬುದೆ ? - 

ಇಂತೀ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯ ತುತ್ತಾದ, 

ವೇಷಡಂಬಕರ ನಾನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೦ || 

೭೪ 

ಐದು ಸರ್ಪಂಗಳಿಗೆ ತನು ಒಂದು, ದಂತವೆರಡು. 

ಸರ್ಪ ಕಡಿದು ಸತ್ತ ಹೆಣನು ಸುಳಿದಾಡುವುದ ಕಂಡೆ. 

ಈ ನಿತ್ಯವನರಿಯದ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ , ಭಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಿಯದೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೧೧|| 

ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿಯೆ ಹೊಂದುವುದೆಲ್ಲರಿಗೆಯೂ ಸ್ವಭಾವ. 

ಪುಣ್ಯಪಾಪವೆಲ್ಲರಿಗೆಯೂ ಸ್ವಭಾವ. 

ಮಹಾಶಿವತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿವಭಕ್ತರು, 

ಆಗಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದಡೇನು ? 

ಆ ಪುಣ್ಯಪಾಪವಿಲ್ಲಾಗಿ, ಅವರು ಮಹಾನುಭಾವರು. 

ಆದಡೇನು? ಲೋಕದ ಪರಿಯೆ ? – ಅಲ್ಲ . 

ಇದ, ಲೋಕದ ಪರಿಯೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೧೨|| 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಆರೂ ಇಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದರೆ , 

ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ಎದ್ದುಬಂದು ಹತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಆ ಉರಿಯೊಳಗೆ ಮನೆ ಬೇವಲ್ಲಿ , ಮನೆಯೊಡೆಯನೆತ್ತ ಹೋದನೋ ? 

ಆ ಉರಿಯೊಳಗೆ ಬೆಂದ ಮನೆ, ಚೇಗೆಯಾಗುದದ ಕಂಡು, 

ಮನೆಯೊಡೆಯನಳಲುತ್ತ ಬಳಲುತೈದಾನೆ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಲವಿಲ ದ ಠಾವ ಕಂಡು, 

ಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಸಿ ತೊಲಗಿದೆನಯ್ಯಾ . || ೧೩ || 

 عو

“ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಹುಸಿ. 

ಲಿಂಗವಿದ್ದ ಠಾವಿಂಗೆ( ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ?) ಪ್ರಳಯವುಂಟೆ? 

ಭಕ್ತರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರ್ಪನಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರನು. | II୦ 

೭೮ 

ಪ್ರಣತೆಯೂ ಇದೆ ಬತ್ತಿಯೂ ಇದೆ; 

ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗುವಡೆ, 

ತೈಲವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭೆ ತಾನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಗುರುವಿದೆ ಲಿಂಗವಿದೆ; ಶಿಷ್ಯನ ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂಕುರಿಸದನ್ನಕ್ಕರ 

ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯದೊ ? 

'ಸೋಹಂ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹವ ಮಾಡದಿರ್ದಡೆ 

ಅತಿಗಳೆವೆನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೫|| 

- ಘನತರವಾದ ಚಿತ್ರದ ರೂಪ ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ, 

ಪ್ರಾಣವ ಬರೆಯಬಹುದೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ದಿವ್ಯಾಗಮಂಗಳು ಹೇಳಿದ ಕ್ರೀಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲದೆ, 

ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬಹುದೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ಪ್ರಾಣವಹ ಭಕ್ತಿಯ ತನ್ಮಯ ನೀನು. 

ಈ ಗುಣವುಳ್ಳಲ್ಲಿ ನೀನಿಹೆ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೬ || 



ಭಕ್ತಸ್ಥಲ 

೮೦ 

ಗಂಡಂಗಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮುನ್ನವೆ ಹುಟ್ಟಿ , 

ಗಂಡಂಗಿಂದ ಕಿರಿಯಳಾದಳು 

ಆ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದಳಾದಳೆಂಬುದ ಕೇಳಿ, 

ಆ ಗಂಡ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ | 

ಇಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವ ತಾಯಿ ಮುದ್ದಾಡಿಸಿದಡೆ 

ತಾಯ ತಸಿತ್ತಿದೇನು ಹೇಳಾ? 

ತಾಯಿಯೆದ್ದು ಪತಿಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಕಂಡು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಣಾಮವಾಯಿತ್ತು . 
|| ೧೭|| 

- ೮೧ 

ಮುನ್ನಿನ ಪರಿಯಂತುಟಲ್ಲ . 

ಆದಡೆಂತಹುದು? ಆಗದಡೆಂತಾಯಿತ್ತು ? ( ಆದಡಿಂತಹುದೆ ? ಆಗದಡಿಂತಾಯಿತ್ತು ) 

ಹಲವು ಪರಿ ಬಗೆಯ ಬಯಕೆ ತಾರ್ಕಣೆಯಾದಂತೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ, ತನುವ ತನ್ನ ತಲೊಯ್ದನು. || ೧೮|| 

ಕಾಯಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಓಗರ 

ಇದ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು. 

ಸುಳಿವ ಸುಳುಹುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಇದ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ [ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ] ಆತ್ಮವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ 

ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು. 
| ೧೯ | | 

11೧೯ || 

ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ನಿಂದು ನೋಡದೆ, ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಂಡು ಸುಖಿಯಾದೆ. 

ನಿಂದ ನಿಲುವ ಮುಂದುಗೆಡಿಸಿ, ನಿಂದನಿಲವ ಮುಂದುಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣ ಒಂದು ಭಾವದೊಳಡಗಿ, 

ಸಂದಿಲ್ಲದ ಕಾಲೊಳಗೆ ಕೈ ಮೂಡಿತ್ತು . 

ಒಂದೊಂದನೆ (ಒಂದನೆ 2) ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದನೆ (ಒಂದನೆ ?) ಬಿಟ್ಟಡೆ 

ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತೆ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೨OI1 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ತಂದೆಯ ಸದಾಚಾರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬರು. 

ಗುರುಮಾರ್ಗಾಚಾರ ಶಿಷ್ಯನದೆಂಬರು. 

ಮೇಲು ಪಂಕ್ತಿಯ ಕಾಣರು ನೋಡಾ. 

ತತ್ವದ ಮೇಲು ಪಂಕ್ತಿ ಅತ್ತಲೆ ಉಳಿಯಿತ್ತು . 

ಕತ್ತಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣರು ನೋಡಾ. 

ತತ್ವದ ಹಾದಿಯನು, ಭಕ್ತಿಯ ಭೇದವನು, 

ಇವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೧ | 

೮೫ 

ಅದೈತವ ನುಡಿದು ಅಹಂಕಾರಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ. 

ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿದು ಭ್ರಮಿತನಾದೆನಯ್ಯಾ . 

ಶೂನ್ಯವ ನುಡಿದು ನಾನು ಸುಖದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ 

ನಾನು ಸದ್ಭಕ್ತನಾದೆನಯ್ಯಾ . || ೨೨|| 

೮೬ 

ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷಂಗೆ, ಎಳೆಯ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಮುದುವೆಯ ಮಾಡಲು, 

ಕೆಳದಿಯರೈವರು ನಿಬ್ಬಣ ಬಂದರು. 

ಹಸೆಯ ಮೇಲೆ ಮದವಣಿಗನ ತಂದು ನಿಲಿಸಲೊಡನೆ , 

ಶಶಿವದನೆ ಬಂದುಕೈಯ ಪಿಡಿದಳು . 

ಮೇಲುದಾಯದಲೊಬ್ಬ ಸತಿ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಿರೆ, 

ಕೂಡೆ ಬಂದ ನಿಬ್ಬಣಗಿತ್ತಿಯರೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರಾದರು ! 

ದೂರವಿಲ್ಲದ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯ ಪಯಣ ಹಲವಾಯಿತ್ತು . 

ಸಾರಾಯ ನಿರ್ಣಯವನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೩|| 

ප . 

ದೇವಕಂಡಾ, ಭಕ್ತ ಕಂಡಾ; ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಶರಣೆಂಬ ಕಂಡಾ. 

ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಜಲವಕೂಡಿ! 

ಸಾವನ್ನಕ್ಕ ಸರಸವುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
|| ೨೪|| 



ಭಕ್ತಸ್ಥಲ 

පල 

ಮುಂದು ಜಾವದಲೆದ್ದು , ಲಿಂಗದಂಫಿಯ ಮುಟ್ಟಿ , 

ಸುಪ್ರಭಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮುಖವ ನೋಡುವುದು. 

ಹುಟ್ಟಿದುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಫಲ ನೋಡಾ, 

ಸತ್ಯವಚನವಿಂತೆಂದುದು - ಇವಿಲ್ಲದವರ ನಾನೊಲ್ಲೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ || ೨೫ || 

( ೮೯ ) 

ಉಲುಹಿನ ವೃಕ್ಷದ ನೆಳಲಡಿಯಲಿರ್ದು , 

ಗಲಭೆಯನೊಲ್ಲೆನೆಂಬುದೆಂತಯ್ಯಾ ? 

ಪಟ್ಟದರಾಣಿಯ ಮುಖವ ಮುದ್ರಿಸಿ, ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವ ಸತಿಯ ಶಿರವ , 

ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲುವ ಪರಿಯೆಂತಯ್ಯಾ ? 

ಆದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯನುಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣ , 

ಮೇದಿನಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲಬಾರದು. 

ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರು ಮರುಳಾದುದ ಕಂಡು 

ನಾಚಿ ನಗುತ್ತಿರ್ದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೬ !! 

೯೦ 

ಆಚಾರವರಿಯದೆ, ವಿಭವವಳಿಯದೆ, 

ಕೋಪವಡಗದೆ ತಾಪ ಮುರಿಯದೆ, 

ಬರಿದೆ ಭಕ್ತರಾದೆವೆಂದು ಬೆಬ್ಬನೆ ಬೆರೆಯುವಕೇಡಿಂಗೆ 

ನಾನು ಮರುಗುವೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೭|| 

೯೧ 

ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತುದುಕೋಟಿ, ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತುದುಕೋಟಿ, 

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಂಗೆ ಸತ್ತುದುಕೋಟಿ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಸತ್ತವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ. II೨೮ 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನುತ್ಪತ್ಯವಾದ ಕಾರಣ 

ನಾಗಲೋಕದ ನಾಗಗಣಂಗಳಿಗೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ. 

ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಂಗಳಿಗೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ. 

ದೇವಲೋಕದ ದೇವಗಣಂಗಳಿಗೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ. 



೩೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಾಣೆ, 

ಎನಗೆಯೂ ನಿನಗೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ. || ೨೯ || 

೯೩ 

ಕಬ್ಬುನದ ಗುಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ [ ರಸದ] ಭಂಡವ ತುಂಬಿ, 

ಹೊನ್ನ ಮಾಡ ಬಲ್ಲಡೆ ಅದು ಪರುಷ ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ . 

ಲಿಂಗ ಬಂದು ಉಂಬಡೆ ಪ್ರಸಾದಕಾಯವಪ್ಪಡೆ, 

ಅಂದಂದಿಂಗೆ ಭವಕರ್ಮ ಮುಟ್ಟಲಮ್ಮದುಕಾಣಿರೆ . 

ಆದಿಯ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೆ. 

ಶಶಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೊರಗದು, 

ರಸವುಂಡ ಹೊನ್ನು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ! 
11೩OIL 

ನಚ್ಚು ಮಚ್ಚಿನ ಲಿಂಗವ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಕರ್ಪುರದ ಕರಡಿಗೆಯ ಘಾಸಿಮಾಡಿದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಲಿಂಗಾನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ನಾನು ಕಣ್ಣೆರೆದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೧II 

2 

ಹೃದಯಕಮಲದೊಳಗೊಂದು ಮರಿದುಂಬಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು , 

ಹಾರಿಹೋಗಿ ಆಕಾಶವ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯಾ ! 

ಆ ತುಂಬಿಯ ಗರಿಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ , 

ಮೂರುಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತ್ತು ! 

ಪಂಚ ವರ್ಣದ ಹಂಸೆಯ ಪಂಜರವ ಖಂಡಿಸಿದಡೆ, 

ಗರಿ ಮುರಿದು, ತುಂಬಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿತ್ತು ! 

ನಿಜದುದಯದ ಬೆಡಗಿನಕೀಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಅನುಭವಸಂಗದಲ್ಲಿರ್ದು ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ , 
11೩೨|| 

೯೬ 

ಲಿಂಗವನೂ ಪ್ರಾಣವನೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿದ 

ಗುರುವಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ ಲಿಂಗವಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ , 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದೆ ಜಂಗಮವಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ - 

ಈ ತ್ರಿವಿಧ ದೃಷ್ಟವಕಂಡು, ಬೇರೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 

ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೩೩|| 



ಭಕ್ತಸ್ಥಲ 

೯೭ 

ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಪರಿಮಳದಲದ್ದಿ ಅಂಬ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ಪಾಳೆ 

ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯ ಬಲ್ಲೆಯಯ್ಯಾ, ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನು ! 11೩೪|| 

ಕಂಗಳೇಕೆ ನೋಡಬೇಡಾ' ಎಂದರೆ ಮಾಣವು ? 

ಶೋತ್ರಂಗಳೇಕೆ ' ಆಲಿಸಬೇಡಾ' ಎಂದರೆ ಮಾಣವು ? 

ಜಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ' ರುಚಿಸಬೇಡಾ' ಎಂದರೆ ಮಾಣವು ( ದು ?) 

ನಾಸಿಕವೇಕೆ ` ವಾಸಿಸಬೇಡಾ' ಎಂದರೆ ಮಾಣವು ? ( ದು ?) 

ತ್ವಕ್ಕು ಏಕೆ ಸೋಂಕಬೇಡಾ' ಎಂದರೆ ಮಾಣವು ? ( ದು ?) 

ಈ ಭೇದವನರಿದು ನುಡಿಯಲು ಸಮಧಾತುವಾಯಿತ್ತು ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಕಾರಣ, ಅಭಿಮಾನ ಲಜ್ಜೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಯಿತ್ತು . 1೩೫!! 

೯೯ 

ಬಿಸುಜಂತೆ ಜವಳಿಗಂಭ ! 

ಲೇಸಾಯಿತ್ತು ಮನೆ, ಲೇಸಾಯಿತ್ತು ಮೇಲುವೊದಕೆ . 

ಮಗುಳೆ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನಿಕ್ಕಿ ಸುಟ್ಟು , 

ಮನೆಯನಿಂಬು ಮಾಡಿದ ಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ . 

ಹುಟ್ಟುಗೆಟ್ಟು ಬಟ್ಟಬಯಲಲ್ಲಿ ನಾನಿದೇನೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

ಮನೆಯಂಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು . 

11೩೬|| 

೧೦೦ 

ತನು ತರತರಂಬೋಗಿ, ಮನವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ನೋಟವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಅಪ್ಯಾಯನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರತುದಯ್ಯಾ. 

ಸಿಲುಕಿತ್ತು ಶೂನ್ಯದೊಳಗೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿರಾಳವಯ್ಯಾ ! 11೩೭|| 

೧೦ . 

ಮನ ಬಸಿರಾದಡೆ ಕೈ ಬೆಸಲಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ ! 

ಕರ್ಪುರದ ಕಂಪ ಕಿವಿ ಕುಡಿಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ ! 

ಮುತ್ತಿನ ಢಾಳವ ಮೂಗು ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ ! 

ಕಂಗಳು ಹಸಿದು ವಜವ ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ ! 

ಒಂದು ನೀಲದೊಳಗೆ ಮೂರುಲೋಕವಡಗಿ , ಕಂಡೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ||೩೮|| 
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೧೦೨ 

ಕಾಲ ಸಡಗರಕೈಯಲದೆಕೈಯ ಸಡಗರ ಕಂಗಳಲದೆ. 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ಕಂಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿ , 

ಒಂದು ಮಾತಿನೊಳಗೆ ವಿಚಾರವದೆ; ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯವದೆ, 

ಇದೇನು ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲರಿಯರು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೩೯ || 

೧೦೩ 

- ಅಮೃತಸಾಗರದೊಳಗಿರ್ದು ಆಕಳ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ? 

ಮೇರುಮಧ್ಯದೊಳಗಿರ್ದು ಜರಗ ತೊಳೆವ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ? 

ಗುರುವಿನೊಳಗಿರ್ದು ತತ್ವವಿದ್ಯೆಯ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ? 

ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿರ್ದು ಮುಕ್ತಿಯ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ? 

ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗೆ ಲಿಂಗವಿರ್ದ ಬಳಿಕ , 

ಮತ್ತಾವ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
| ೪OIL, 

ಈಶ್ವರ ನುಡಿದ ನುಡಿಯನರಿದೆಹೆವೆಂದು, 

ಬೀಸರವೋದರು ಅಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲಾ . 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬರಯ್ಯಾ . 

ಮನ ಘನವೆಂದರಿಯದೆ ಮರುಳುಗೊಂಡರು. 

ಈಶ್ವರನನರಿದಡೆ ತಾ ಶಿವನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ . 
11೪OIL 

೧೦೫ 

ಕರ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಎಂಬೆ, ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ( ಅನಾಸ್ತಿ ?) ಎಂಬೆ. 

ಜ್ಞಾನ [ ದ] ಕೊಬ್ಬಿನಲಿ ಉಲಿವೆ, ಉಲಿದಂತೆ ನಡೆವೆ. 

ಸಂಗಡ ಸಹಿತ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು, 

ನೀನು ಬಯಲಾಗೆಯಲ್ವಾ , ಎನ್ನನೂ ಬಯಲು ಮಾಡೆ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ, 
||೪೨|| 

೧೬ 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚ ಒತ್ತೆಯ ಬೇಡಿದಡೆ, 

ಅಚ್ಚುಗವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಂಗೆ. 

ಕಿಚ್ಚನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅರ್ಚನೆಯನಾಡಲು, 



ಭಕ್ತಸ್ಥಲ 

ಅಚ್ಚುಗವಾಯಿತ್ತವ್ವಾ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಂಗೆ. 

ಅರ್ಚನೆಯ ಗಳಿಹವ ನಿಳುಹಿದಡೆ, 

ಬಳಿಕ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೪೩ | 

೧೦೭ 

ಆಸೆಯೆಂಬ ಕೂಸನೆತ್ತಲು, 

ರೋಷವೆಂಬ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಪ್ಪಳು ನೋಡಾ 

ಇಂತೀ ಎರಡಿಲ್ಲದಕೂಸನೆತ್ತ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಆತನೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೪೪॥1 

೧೮ 

ತಾಯಿ ಬಂಜೆಯಾದಲ್ಲದೆ ಶಿಶು ಗತವಾಗದು. 

ಬೀಜ ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ ಸಸಿ ಗತವಾಗದು. 

ನಾಮ ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆನೇಮ ನಷ್ಟವಾಗದು. 

ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಲಾಭದಾಸೆ ಬಿಡದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದ ನಿಜವನೆಯು ವಡೆ, 

ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಮಾದಲ್ಲದೆ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿಯಾಗದು. || ೪೫11 

೧೦೯ 

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದೊಡೆ ಏನ ಹೊದಿಸುವರಯ್ಯಾ ? 

ಬಯಲು ಬತ್ತಲೆ ಇದ್ದಡೆ ಏನ ನುಡಿಸುವರಯ್ಯಾ ? 

ಭಕ್ತನು ಭವಿಯಾದಡೆ ಅದೇನನುಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೪೬ || 

೧೧ 

ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ತಿಯ ಹಡೆದೆಹೆನೆಂದು ಪೂಜಿಸ ಹೋದಡೆ, 

ಆ ದೇವರೇನಕೊಡುವರೆ ? 

ಸಾಯದೆನೋಯದೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ , ಸಂದುಭೇದವಿಲ್ಲದಿಪ್ಪ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ . 11೪೭|| 

೧೧ . 

ನೀರ ನೆಳಲನೆ ಕಡಿದು, ಮೇರುವೆಂಬುದ ನುಂಗಿ, 

ಶಾರದೆಯೆಂಬವಳ ಬಾಯ ಕಟ್ಟಿ , 
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ಕಾರ ಮೇಘದ ಬೆಳಸ ನೀರ ಹರಿ ನುಂಗಲು 

ದಾರಿ ಮೃತ್ಯುವ ನುಂಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. 

ನಾರಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರಲು, 

ನೀರ ಹೊಳೆಯವರೆಲ್ಲರಕೊಡನೊಡೆದವು. 

ಕಾರೆಯ ಮುಳ್ಳೇರ್ದು ಕಲಿಗಳನಟ್ಟಿ ಸದವಾಗ, 

ಸೋರುಮುಡಿಯಾಕೆ ಗೊರವನ ನೆರೆದಳು. 

ಬಳು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ, ಹೊಳೆ ( ಒಳ್ಳೆ ?) ಸಮುದ್ರವ ಕುಡಿದು, 

ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಶಿಶು ಹಲಬರನೆಯೇ ನುಂಗಿ, 

ಅತ್ತೆ ಅಳಿಯನ ಕೂಡಿಕೋಡಗವ ಹಡೆದಲ್ಲಿ , 

ಹರಿರ್ದ ಹಾವಾಡಿಗನನು ಅದು ನುಂಗಿತ್ತು ! 

ಕಪ್ಪೆ ಸರ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿ ನುಂಗುವಾಗ, 

ಕಪ್ಪೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿದು ಕೆಂಪಡರಲು, 

ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣಂಗೆ, 

ಕಟ್ಟಿದಿರ ಕರ್ಪುರದಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ! 

೫೨ 

ಪೃಥ್ವಿ ಕುಲಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಪಾದ( ಪದ ?)ಶಿಲೆ ಬಿಗಿದು, 

ತಳಕಂಭ ಕಳಸದ ಮೇಲೆಕೆಸರುಗಲ್ಲು - 

ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ತುಂಬಿಯ ಆಳಾಪ. 

ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿದಪ್ಪ ಸಂಯೋಗ! 

ಅಂಗಜನ ಪಡೆಕೋಟಿ, ಮುಂಡವೆದ್ದು ಕುಣಿವಲ್ಲಿ , 

ರಣವುಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀರಿದನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! || ೪೯ || 

ಸೂತ್ರ: ಇಂತು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತುವಿಡಿದು ಆಚರಿಸಿ ಐಕ್ಯವಾದ 

ಸದ್ಭಕ್ತನು ಮುಂದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಮುಖದಿಂದಾಚರಿಸಿ ಬೆರಸುವ ಭೇದ 

ವೆಂತಿರ್ದುದೆಂದಡೆ ಮುಂದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವಾದುದು. 
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೧೩ 

ಆಗಮಪುರುಷರಿರಾ, 

ನಿಮ್ಮ ಆಗಮ ವಾಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ . 

ವಿದ್ಯಾಪುರುಷರಿರಾ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೋದಲ್ಲಿ , 

ಬರುಮುಖರಾಗಿ ಇದ್ದಿರಲ್ಲಾ . 

ವೇದಪುರುಷರಿರಾ ನಿಮ್ಮ ವೇದ ಹೊಲಬುದಪ್ಪಿ ಹೋದಲ್ಲಿ , 

ವೇದವೇ ದೈವವೆಂದು ಕೆಟ್ಟಿರಲ್ಲಾ . 

ಪುರಾಣಪುರುಷರಿರಾ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣ ವಿಚಾರಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋದಲ್ಲಿ , 

ನೀವುಒಡನೆ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಹೋದಿರಲ್ಲಾ . . 

ಶಾಸ್ತ್ರಪುರುಷರಿರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹಾಪಥ ಹೊನಲಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ಕದೇಹಿಕದೇವನೆಂದರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟಿರಲ್ಲಾ . 

' ಯತ್ರ ಶಿವಸ್ವತ ಮಾಹೇಶ್ವರ' ನೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು ಮುನ್ನ , 

ಅಂತು ಭಕ್ತ , ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸನ್ನಹಿತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ . O!! 

೧೧೪ 

ಕಲ್ಲ ಹೋರಿನೊಳಗೊಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿತ್ವ ಕಂಡೆ. 

ಹುಲ್ಲ ಮೇವ ಎರಳೆಯ , ಹುಲಿಯ , ಸರಸವ ಕಂಡೆ 

ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಆಡುತ್ತಿಪ್ಪುದ ಕಂಡೆ. 

ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಭಕುತಿ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? !! ೨!! 

೧೧೫, 

ಕುರೂಪಿ ಸುರೂಪಿಯ ನೆನೆದಡೆ ಸುರೂಪಿಯಪ್ಪನೆ ? 

ಆ ಸುರೂಪಿಕುರೂಪಿಯ ನೆನೆದಡೆ ಕುರೂಪಿಯಪ್ಪನೆ ? 

ಧನವುಳ್ಳವರ ನೆನೆದಡೆ ದರಿದ್ರ ( ದಾರಿ ?) ಹೋಹುದೆ ? 

ಪುರಾತರನು ನೆನೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದೆವೆಂಬರು, 

ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದವರ ಕಂಡಡೆ ಮೆಚ್ಚನು ಗುಹೇಶ್ವರನು. 

೧೧೬ 

ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ಏತಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾದೆವಿಂಬಿರೊ ? 

ಐವರ ಬಾಯ ಎಂಜಲನುಂಬಿರಿ , ಐವರು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖವನರಿಯಿರಿ. 
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ಮೂರು ಸಂಕಲೆಯ ಕಳೆಯಲರಿಯಿರಿ. 

ಕಾಯವಿಡಿದು ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿಹೆನೆಂಬ, ಭ್ರಮೆಯ ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೪|| 

೧೧೭ 

ಉದಯವಾಯಿತ್ತ ಕಂಡು ಉದರಕ್ಕೆ ಕುದಿವರಯ್ಯಾ . 

ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತ್ತ ಕಂಡು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವರಯ್ಯಾ . 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೇಮವಿಲ್ಲ . 

ಇರುಳಿಗೊಂದು ನೇಮ, ಹಗಲಿಗೊಂದು ನೇಮ ? 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೇಮವಿಲ್ಲ . 

ಕಾಯ ಒಂದು ದೆಸೆ, ಜೀವ ಒಂದು ದೆಸೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ತಾನೊಂದು ದೆಸೆ || ೫|| 

- ೧೧೮ 

ಆಗ್ನವಣಿ ಪತ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪದೀಪ ನಿವಾಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಳಲುತ್ತೈದಾರೆ . 

ಏನೆಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು. 

ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ ಎಂಬಂತೆ ; 

ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸಿ, ಏನನೂ ಕಾಣದೆ, 

ಲಯವಾಗಿ ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೬II 

೧೧೯ 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು ಫಲವ ಬೇಡುವರಯ್ಯಾ , 

ತಮಗೆಲ್ಲಿಯದೊ ಆ ಫಲವು ಸಿತಾಳಕ್ಕಲ್ಲದೆ ? 

ಪತ್ತೆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವ ಬೇಡುವರಯ್ಯಾ , 

ತಮಗೆಲ್ಲಿಯದೋ ಆ ಫಲವು ಗಿಡುಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ? 

ಸೈದಾನವ ( ಸುಯಿಧಾನವ ?) ನರ್ಪಿಸಿ ಫಲವ ಬೇಡುವರಯ್ಯಾ 

ತಮಗೆಲ್ಲಿಯದೊ ಆ ಫಲವು ಹದಿನೆಂಟು ಧಾನ್ಯಕ್ಕಲ್ಲದೆ ? 

ಲಿಂಗದೊಡವೆಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, 

ಫಲವ ಬೇಡುವ ಸರ್ವ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! || ೭|| 
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೧೫ 

ಹಾಲ ನೇಮವ ಹಿಡಿದಾತ ಬೆಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ. 

ಕಡಲೆಯ ನೇಮವ ಹಿಡಿದಾತ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ. 

ಆಗ್ನವಣಿಯ ನೇಮವ ಹಿಡಿದಾತ ಕಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ. 

ಪುಷಕಪದ ನೇಮವ ಹಿಡಿದಾತ ತುಂಬಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ... 

ಇವು ಷಡುಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು. 

ನಿಜಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ಕಂಡಡೆ ಮೆಚ್ಚನು ಗುಹೇಶ್ವರನು. 
11೮ !! 

೧೩ . 

ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭದ ರಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ಮನೆ ಬೆಂದಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಬಲಮುರಿಯ ಶಂಖವಿದ್ದು ಪದ ಹೋಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಏಕಮುಖ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿದ್ದು ವಿಘ್ನವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ . 

ಇವೆಲ್ಲವ ಸಾಧಿಸಿದಡೆ, 

ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೯ || 

೧೨೨ 

ಜಾಲಗಾರನ ಕಾಲು ಮುಳ್ಳು ತಾಗಿ ನೊಂದಿತ್ತೆಂಬಂತೆ, 

ಸೂನೆಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಹೋಗಿ ಅಳುವಂತೆ, 

ಕನ್ನಗಳ್ಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲು ಹೋಗಿ ಮರಗುವಂತೆ , 

ಠಕ್ಕನ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನು? HOO!! 

೧೨೩ 

ಸಾಸವೆಯಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ದುಃಖನೋಡಾ. 

ಗಳಿಗೆಯ ಬೇಟವ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. 

ತನ್ನನ್ನಿಕ್ಕಿ ನಿಧಾನವ ಸಾಧಿಸಿಹೆನೆಂದಡೆ, 

ಬಿನ್ನಾಣ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. fl೧೧11 

೧೨೪ 

ಜವನ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನು ಆಗಲಿ ಮಿಕ್ಕು ಹೋದಡೆ, 

ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಲು. 

ಶರಣರ ಸಂಗವನರಸುವರೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೆ ! 
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ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಿಸ ಹೋಗಿ, 

ಅಭೇದ್ಯವನರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೧೨|| 

೧೨೫ 

ಭವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಧಾವತಿ ಮಾಣದು, ಶರೀರವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಅವಸ್ತೆ ಮಾಣದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ [ ನೆನಹು] ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದ ಬಿಡಲಾಗದು. || ೧೩ || 

೧೨ 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವರೆಲ್ಲ , ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? 

ಮುದ್ರಾಧಾರಿಗಳಪ್ಪರಯ್ಯಾ . 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲ , ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲ 

ವೇಷಧಾರಿಗಳಪ್ಪರಯ್ಯಾ . 

ಲಾಂಛನ ನೋಡಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ , ಸಜ್ಜನಸಾರಾಯವಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಮೆಚ್ಚನಯ್ಯಾ . 
|| ೧೪|| 

, 

೧೨೭ 

ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನೇರಲರಿಯದೆ 

ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯನೇರ ಬಯಸುವರು, 

ವೀರರೂ ಅಲ್ಲ , ಧೀರರೂ ಅಲ್ಲ , ಇದು ಕಾರಣ 

ನೆರೆ ಮೂರುಲೋಕವೆಲ್ಲ ವೂ ಹಲ್ಲಣವ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, 

ತೊಳಲುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 
|| ೧೫|| 

೧೨೮ 

ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಹೆಣನ ಹಿಡಿದಾಡುವರಯ್ಯಾ, 

ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದಪ್ರತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯಾ . 

ಶಿರವಿಲ್ಲದ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಸೆಯನಿಕ್ಕುವರಯ್ಯಾ - ಗುಹೇಶ್ವರ. 
|| ೧೬ || 

ಆದ್ಯರ ವೇದ್ಯರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯರಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರನೋಡಾ. 

ತನುವಿಕಾರ ಮನವಿಕಾರ ಇಂದ್ರಿಯವಿಕಾರದ ಹಿರಿಯರನೋಡಾ. 



ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ 

ಶಿವಚಿಂತೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಂಡಡೆ, ಆಳವಾಡಿ ನುಡಿವರು, 

ಗುಹೇಶ್ವರನರಿಯದ ಕರ್ಮಿಗಳು. 
|| ೧೭|| 

( ೧೩೦ ) 

ಆಳವರಿಯದ ಭಾಷೆ, ಬಹುಕುಳವಾದ ನುಡಿ 

ಇಂತೆರಡರ ನುಡಿ ಹುಸಿಯಯ್ಯಾ. 

ಬಹು ಭಾಷಿತರು; ಸುಭಾಷಿತ ವರ್ಜಿತರು . 

' ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ' ಎಂಬರು ಹುಸಿಯಯ್ಯಾ. 

ಇಂತಪ್ಪವರ ಕಂಡು ನಾನು ನಾಚಿದೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
| ೧೮|| 

೧೩೧ 

ಅಮರಾವತಿಯ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ, 

ದೇವೇಂದ್ರನಾಳುವ ನಂದನವನವಯ್ಯಾ . 

ಅತ್ತ ಸಾರಲೆ ಕಾಮಯ್ಯಾ, ಮೋಹವೆ ನಿನಗೆ ? 

ಲೋಕಾದಿಲೋಕವೆಲ್ಲವ ಮರುಳು ಮಾಡಿದ. 

ಕಾಮಾ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯೊ . 
HIOE 11 

೧೩೨ 

ದೇಶ ಗುರಿಯಾಗಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದವರ ಕಂಡೆ. 

ತಮಂಧ ಗುರಿಯಾಗಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದವರ ಕಂಡೆ . 

ಕಾಮ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಹೋದವರ ಕಂಡೆ. 

ನೀ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹೋದವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೨OIL, 

೧೩೩ 

ಆ ಮಾತು, ಈ ಮಾತು, ಹೋ ಮಾತು - ಎಲ್ಲವೂ ನೆರೆದು ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ 

ಭಕ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಜಲವ ಕೂಡಿ ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ . 

ಸಾವನ್ನಕ್ಕ ( ಸರಸ] ಉಂಟೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? || ೨೧ || 

೧೩೪ 

ಅಗ್ನಿಗೆ ತಂಪುಂಟೆ? ವಿಷಕ್ಕೆ ರುಚಿಯುಂಟೆ ಹೇಳಾ ? 

ಕಂಗಳಿಗೆ ಮರೆಯುಂಟೆ ಹೇಳಾ ಲಿಂಗವೆ ? 

ದಾಳಿಕಾರಂಗೆ ಧರ್ಮವುಂಟೆ ? (ಕನ್ನಗಳ್ಳಂಗೆ] ಕರುಳುಂಟೆ ? 
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ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು, 

ಮೂರುಲೋಕವರಿಯೆ ನಿಶ್ಚಟರಯ್ಯಾ. 

೧೩೫ 

ಲಿಂಗಭಕ್ತನೆಂದು ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಸಾರುತ್ತಿಪ್ಪರು. 

ಲಿಂಗಭಕ್ತನ ಇಬಾವುದೆಂದರಿಯರು. 

ಲಿಂಗಭಕ್ತ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮಿನವನೆ ? ಲಿಂಗಭಕ್ತ ಸೀಮೆಯಾದವನೆ ? 

ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದರೂಹು, ಒಡಲಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮ , 

ಉಳಿದುವೆಲ್ಲಾ ` ಸಟೆ' ಎಂಬೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. . 
11೩11 

೧೩೬ 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂಬರು, 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯ [ ಲರಿಯದನ್ನಕ್ಕ , 

ಅಪ್ಪುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲರಿಯದನ್ನಕ್ಕ, 

ತೇಜದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲರಿಯದನ್ನಕ್ಕ , 

ವಾಯುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲರಿಯದನ್ನಕ್ಕ , 

ಆಕಾಶದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲರಿಯದನ್ನಕ್ಕ, 

ಸೋಮಸೂರ್ಯರ ಕಳೆಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲರಿಯದನ್ನಕ್ಕ , 

ಆತ್ಮನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲರಿಯದನ್ನಕ್ಕ , 

ಭಕ್ತರೆಂದು ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸುವವರ ಕಂಡು 

ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. | ೨೪ || 

೧೩೭ 

ಅನ್ಯ ರಜವ ಸೋಂಕದೆ, ತನ್ನ ರಜವ ಬಾಧಿಸದೆ, 

ರವಿಯ ಬೆಳಸ ಬಳಸದೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಸ ತಂದು, 

ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸವೆಸುತಿಪ್ಪ [ ನು] ಲಿಂಗಭಕ್ತ . 

ಆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವಿಪ್ಪನು. 
|| ೨೫ || 

೧೩೮ 

ತ್ರಿವಿಧದ ನಿತ್ಯವ, ತ್ರಿವಿಧದ ಅನಿತ್ಯವ ಬಲ್ಲವರಾರೋ ? 

ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧವನಿತ್ತು ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಡೆ; 

ಆತನು ತ್ರಿವಿಧನಾಥನೆಂಬೆನು, ಆತನು ವೀರನೆಂಬೆನು. 
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ಆತನು ಧೀರನೆಂಬೆನು, 

ಆತನು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆನು. 

026 

ಪ್ರಣವಮಂತ್ರವ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, 

ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ , 

ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿಪ್ಪುದೆಂಬ ವ್ರತಗೇಡಿಗಳ ಮಾತ ಕೇಳಲಾಗದು. 

ಒಳಗಿಪ್ಪನೆ ಲಿಂಗದೇವನು ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಂಸದ ಹೇಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ? 

ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿಪ್ಪುದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವಿಪ್ಪುದೆ ? 

ಆ ಪ್ರಾಣವ ತಂದು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನೆರೆಯ ಬಲ್ಲಡೆ, 

ಆತನೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ. 

ಅಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು. 

* * * 

|| ೨೭|| 

೧೪೦ 

ಕಾಯದೊಳಗಣ ಜೀವವ ಮೀರಿ ಹೋಹಕಳ್ಳನ ಸಂಗ ಬೇಡ. 

ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುವ ಸುಯಿಧಾನವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಕಳ್ಳನ ಕೊಂದಡೆ ಅಳುವವರಾರೂ ಇಲ್ಲ ! || ೨೮|| 

ಅಕ್ಕಟಾ ಜೀವನ ವಿಧವೆ, 

ಮೂರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ಬಿಂದುವಿನಕೊಡನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, 

ಅಂದಚಂದಗೆಟ್ಟು ಆಡುವರಯ್ಯಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿರಾಳವೆ, ಐದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂರುಲೋಕ! || ೨೯ || 

೧೪೨ 

ಅಷ್ಟದಳಕಮಲದ ಮೇಲಿಪ್ಪ ನಿಶೂನ್ಯನ ಮರ್ಮವನರಿಯದೆ, 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದೆಂಬರು, ಸಂತೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ವಂಚಕರು. 

ಅಂಗದ ಆಪ್ಯಾಯನಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವನರಸುವ, 

ಭಂಗಿತರನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೩OI 



ಲ 
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೧೪೩ 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , ಸಿಂಗಿಯನಾರೋಗಿಸಿದಿರಿ. 

ಸಂಜೆ ಸಮಾಧಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ಉಂಡಿರಿ ಚನ್ನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ . 

ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರರಿಯದ ಮುನ್ನ ಎತ್ತಿದಿರಿ ಕಾಂಚಿಯ ಪುರವ, 

ಬೈಚಿಟ್ಟಿರಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ , 

ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕುಟ ಉದರದಲ್ಲಿ ಈರೇಳು ಭುವನಂಗಳೆಲ್ಲವು. 

ನಿಮ್ಮ ರೋಮಕೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದವು; 

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ [ಗಳು] - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೧|| 

ಕಂಗಳಾಲಿಯ ಕರಿಯ ನಾಳದಲ್ಲಿ , ಈರೇಳು ಭುವನಂಗಳಡಗಿದವು! 

ನಾಟಕ ನಾಟಕವ ರಚಿಸುತ್ತ , ಆಡಿಸುವ ಸೂತ್ರದ ಪರಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿರಾಳಚೈತನ್ಯ . 11೩೨li 

೧೪೫ 

ಮರನೊಳಗಣ ಪತ್ರೆ ಫಲಂಗಳು, ಮರಕಾಲವಶದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ, 

ಹರನೊಳಗಣ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಂಗಳು, ಹರಭಾವದಿಚ್ಛೆಗೆ ತೋರುವವು. 

ಲೀಲೆಯಾದಡೆ ಉಮಾಪತಿ, ಲೀಲೆ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಸ್ವಯಂಭು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೩|| 

೧೪೬ 

ಓಡಿಸಲುಂಟೆ ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಟ? 

ಮರುಳಿನ ಕೂಟ ವಿಪರೀತಚರಿತ್ರ . 

ನೋಟದ ಸುಖ ತಾಗಿ ಕೋಟಲೆಗೊಂಡೆನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಒಬ್ಬನೆ ಅಚಲ . 

ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂತಕಿಗಳು. 
11೩೪il 

೧೪೭ 

ಎಸೆಯದಿರು ಎಸೆಯದಿರು ಕಾಮಾ, 

ನಿನ್ನ ಬಾಣ ಹುಸಿಯಲೇಕೆ ? 

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಲೋಭಮೋಹಮದ ಮತ್ಸರ - ಇವು ಸಾಲದೆ ನಿನಗೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಬೆಂದವರ , 

ಮರಳಿ ಸುಡಲುಂಟೆ ಮರುಳು ಕಾಮಾ ? 
11೩11 
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೧೪೮ 

ಸತಿ ಭಕ್ತಿಯಾದಡೆ ಹೊಲೆಗಂಜಲಾಗದು, 

ಪತಿ ಭಕ್ತನಾದೆಡೆ ಕುಲಕಂಜಲಾಗದು. 

ಸತಿ - ಪತಿಯೆಂಬ ಅಂಗಸುಖ ಹಿಂಗಿ, ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾದ ಬಳಿಕ 

ಸತಿಗೆ ಪತಿಯುಂಟೆ? ಪತಿಗೆ ಸತಿಯುಂಟೆ? 

ಹಾಲುಂಡು ಮೇಲುಂಬರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 11೩೬ 

೧ರ್೪ 

ಉರಿಗೆ ಉರಿಯನೆತೋರುವೆನು, ಅಮೃತದ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸುವೆನು. 

ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 
1೩೭|| 

೧೫೦ 

ಅದ್ಭುತವೆಂಬ ಪಿಶಾಚಿ ಮೂರುಲೋಕವನವಗ್ರಹಿಸಿತ್ತಯ್ಯಾ! 

ಆ ಅದ್ಭುತದೊಳಗೊಂದು ಗ್ರಹ, ನಿರಂತರ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತಯ್ಯಾ! 

ವಯೋಗಿ ಖಗರಂಧ್ರಪುರದಲ್ಲಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೇ ನೋಡಾ. 11೩೮! 

೧೫೧ 

ಅನಲನಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎದ್ದಲ್ಲಿ ; 

ದೂ ( ಧು ?) ರದೆಡೆಯಲಾರನೂ ಕಾಣೆವು. 

ಸಂಗ್ರಾಮಧೀರರೆಲ್ಲರೂ ನೆಲೆಗೆಟ್ಟರಾಗಿ ! 

ಮಾಯಾಮಂಜಿನಕೋಟೆಗೆ, ರಂಜನೆಯ ಕೊತ್ತಳ, ಅಂಜನೆಯ ಕಟ್ಟಳೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನು ಶರಣ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವ ಮೆಟ್ಟಲೊಡನೆ. 

ಸರ್ವವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು . 

೧೫೨ 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸಪ್ತಧಾತುವನತಿಗಳೆದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನೊ ? 

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಲೋಭಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ 

ವಿಷಯವನತಿಗಳೆದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನೊ ? 

ಇವೆಲ್ಲ ವ ಕೊಂದ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಗುವುದು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. !! YO!! 
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೧೫೩ 

ಲಿಂಗ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೊ ? ಬಲ್ಲಡೆನೀವುಹೇಳಿರೆ ? 

ಲಿಂಗ ಎಡನೊ ಬಲನೊ ? ಬಲ್ಲಡೆನೀವು ಹೇಳಿರೆ ? 

ಲಿಂಗ ಮುಂದೊ ಹಿಂದೊ ? ಬಲ್ಲಡೆನೀವು ಹೇಳಿರೆ ? 

ಲಿಂಗ ಸ್ಕೂಲವೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೊ ? ಬಲ್ಲಡೆ ನೀವುಹೇಳಿರೆ ? 

ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿ , ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವೊ ? 

ಬಲ್ಲಡೆನೀವು ಹೇಳಿರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನು ? II೪II 

೧೫೪ 

ತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ಸಂದುದು. 

ಮನ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂದುದು. 

ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆವ ರತಿಸುಖಕ್ಕೆ ಸಂದುದು 

ಇಂತು, ತನು ಮನ ಪ್ರಾಣ ನಿಮಗೆ ಸಂದಿಪ್ಪ 

ನಿಸ್ಸಂಗಿಯಾದ ನಿಚ್ಚಟ, - ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - 11೪೨|| 

೧೫೫ 

ತನುವಿಂಗೆ ತನುವಾಗಿ , ಮನಕ್ಕೆ ಮನವಾಗಿ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ, 

ಇದ್ದುದನಾರು ಬಲ್ಲರೊ ? 

ಅದು ದೂರವೆಂದು, ಸಮೀಪವೆಂದು, 

ಮಹಂತ ಗುಹೇಶ್ವರ[ ನು], ಒಳಗೆಂದು ಹೊರಗೆಂದು, 

ಬರುಸೂರೆವೋದರು. || ೪ || 

೧೫೬ 

ಖೇಚರಪವನದಂತೆ ಜಾತಿಯೋಗಿಯ ನಿಲುವು! 

ಮಾತಿನೊಳು ಧಾತು ನುಂಗಿ ಉಗುಳದಿನ್ನೆಂತೊ ? 

ಭೂಚಕ್ರವಳಯವನು ಆಚಾರ್ಯ ರಚಿಸಿದ. 

ಗ್ರಾಮವೆಲ್ಲವ ಸುಟ್ಟು , ನೇಮ ನಾಮವ ನುಂಗಿ 
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೪೬ 

ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುವನೆ ನುಂಗಿ , 

'ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ' ಎನುತ ನಿರ್ವಯಲಾಗಿತ್ತು . 
01೪೪|| 

ಸೂತ್ರ : ಇತು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟಾ ( ಮುಖ) ದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಐಕ್ಯವಾದ 

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನಮುಖದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಬೆರಸುವ 

ಭೇದವು ಎಂತಿರ್ದುದೆಂದಡೆ - ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವಾದುದು. 
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ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ 

೧೫೭ 

ಬೇಡದ ಮುನ್ನವೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ ಭಕ್ತಿ 

ಬೇಡುವನೆ( ದೆ ?) ಲಿಂಗಜಂಗಮವು? 

ಬೇಡುವರಿಗೆಯೂ ಬೇಡಿಸಿಕೊಂಬವರಿಗೆಯೂ 

ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧II 

೧೫೮ 

ಲಿಂಗಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕಂದೊಳಲುಗೊಂಡಿರಲ್ಲಾ ! 

ಮೂರೆಡೆಯ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ತ್ರಿವಿಧಾಚಾರ; - 

ಲಿಂಗ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ , ಜಂಗಮ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ , ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ . 

– ಇಂತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದವೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೨II 

೧೫೯ 

ಹಸಿವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಹುಸಿದು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವರಯ್ಯಾ . 

ತೃಷೆಯಾಯಿತ್ತೆಂದು ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವರಯ್ಯಾ , 

ಇದೆಂತೊ ಭಕ್ತಸಂಬಂಧ ಇದೆಂತೊ ಶರಣಸಂಬಂಧ? 

ಇದೆಂತೊ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧ? 

ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯ ಕಂಡಡೆ, 

ಹೋಗನೂಕುವನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩ | | 

೧೬೦ 

ಪ್ರಾಣವ ಮಾರುವವರಿಂಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜಕರೆಲ್ಲ ನೇಮವ ಮಾಡುತ್ತಿಪ್ಪರು. 

ಸೂನೆಗಾರಂಗೆ ಪ್ರಸಾದವೆಲ್ಲಿಯದೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1910 

೧೬೧ 

ಒಳಗ ತೊಳೆಯಲರಿಯದೆ ಹೊರಗ ತೊಳೆದು ಕುಡಿವುತ್ತಿರ್ದರಯ್ಯಾ , 

ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವನರಿಯದೆ. 

ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆದಾರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೫ || 
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೧೬೨ 

ಮಾಡಿದ ಓಗರ ಮಾಡಿದಂತಿದ್ದಿತ್ತು , 

ನೀಡಿದ ಕೈಗಳೆಡೆಯಾಡುತ್ತಿರ್ದವು. 

ಲಿಂಗಕರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿದೆವೆಂಬರು. 

ಒಂದರಲೊಂದು ಸವೆಯದುನೋಡಾ. 

ಲಿಂಗವಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬರು, 

ತಾವುಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೂರುವರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

- ೧೬೩ 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ; 

ಲಿಂಗವನೊಲಿಸಿದರು, ಆರಾಧಿಸಿದರು, ಬೇಡಿ ಪಡೆದರು ಎಲ್ಲಾ - 

ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗಿಗಳಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವವರಿಲ್ಲ . 

ಗಂಗೆವಾಳುಕರೆಲ್ಲ ವರಮುಖಿಗಳಾಗಿ 

ಮೂರ್ತಿಯಳಿದು ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭|| 

೧೬೪ 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ರೂಪ ತಿಳಿದು, ನೋಡಿಯೆ ಕಳೆದು, 

ಹಿಡಿಯದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನಾಗಿ - ಆತ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿ ! 

ಜಾತಿ ಸೂತಕವಳಿದು ಶಂಕೆ ತಲೆದೋರದೆ, 

ನಿಶ್ಚಂಕನಾಗಿ, - ಆತ ಸಮಯಪ್ರಸಾದಿ! 

ಸಕಲ ಭ್ರಮೆಯನೆ ಜರೆದು, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ - 

ಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ( ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿ ! 
11೮।। 

೧೬೫ 

ತನುವ ತಾಗದ ಮುನ್ನ , ಮನವ ತಾಗದ ಮುನ್ನ , 

ಅಪ್ಯಾಯನ ಬಂದು ಎಡೆಗೊಳ್ಳದ ಮುನ್ನ - ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಗುರುವಿನಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಳತಟವಾಗದ ಮುನ್ನ - ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಎಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು , ಬಲದಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು , 

ಉರಿ ಹತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದಿಯ ! | 

11೯ | | 



ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ 

೧೬೬ 

ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೀಡಿದುದೆ ಪ್ರಸಾದ, 

ತನ್ನ ಮುಟ್ಟ [ ೧] ನೀಡಿದುದೆ ಓಗರ. 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡಡೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಇದು ಕಾರಣ - ಇಂತಪ್ಪ ನೃತ್ಯಾಚಾರಿಗಲ್ಲದೆ 

ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
INOI0 

- ೧೬೭ 

ಆಧಿ ಇಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆನು, 

ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆನು. 

ಲೌಕಿಕವ ಸೋಂಕದಿರ್ದಡೆ ಸಮಯಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆನು. 

- ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದಸಂಬಂಧಿಯಾದಡೆ 

ಆತನ ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆನು ಕಾಣಾ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೧೬೮ 

ಸರ್ವಸುಯಿಧಾನಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಡೆ, 

ಬಂದ ಕಾಮಕ್ರೋಧವ ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅಲಗಿನ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲಣ ಸಿಂಹಾಸನ 

ಹೊರಳಿ ಹೋಗಬಾರದು! 

ಶಿವಾಚಾರದ ಧಾರೆ ಮೇರೆ ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ , 

ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ; 

ಭಿನ್ನಭಾವವೆಲ್ಲಿಯದೊ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ? II೧೨ || 

೧೬೯ 

ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿ ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬಿರಿ ಕೇಳಿರಯ್ಯಾ ; 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚ ಹುಸಿವ ಹುಸಿಗಳ ಕಂಡೆವಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ]. 

ವಾಯು ಬೀಸದ ಮುನ್ನ , ಆಕಾಶ ಬಲಿಯದ ಮುನ್ನ , 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತಮುಖವ ಮರೆದಿರಯ್ಯಾ . 

ಭೋಜನವ ಮಾಡಿ ಭಾಜನವನಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 

ಭಂಗ ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೧೩11 

೧೭೦ 

ಅನುಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಲಿಂಗ, 

ಅನುಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಜಂಗಮ , 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅನುಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದ. 

ಅನುಭಾವ ಅನುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನುಪಮ ಸುಖಿ. || ೧೪|| 

೧೭೧ 

ಮನಬೀಸರವೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು , ವಿದ್ಯಾಮುಖದಜ್ಯೋತಿನಂದಿತ್ತು . 

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತಿಯ ಕಾಣದೆ ದುಮ್ಮಾನ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಸುಮ್ಮಾನಹೋಯಿತ್ತು . 

ಸಕಳಕಲಾವಿದ್ಯಾಗುರುವಲ್ಲಾ ! ಮತಿತಾಳವೆಂಬ ಗುಹ್ಯತಾಗಿ, 

ಸುತಾಳವೆಂಬ ಶರಣಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು , 

ಗುರುವಿಂಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾದುದು, ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಓಗರವಾದುದುನೋಡಾ! 

ಲೌಕಿಕಕಾಯಕ ನರಕ ( ಲೌಕಿಕ ನಾಯಕನರಕ ?) 

ಅರ್ಪಿತಮುಖವನರಿಯದೆ, ಅನರ್ಪಿತಮುಖವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರ || ೧೫|| 

- ( ೧೨ ) 

ಪದವನರ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಪದಾರ್ಥವನರ್ಪಿಸಬಾರದು. 

ಓಗರವನರ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಾದವನರ್ಪಿಸಬಾರದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು, 

ಹಿಂದ ನೋಡಿ ಮುಂದನರ್ಪಿಸುವರು. * || ೧೬ || 

೧೭೩ 

ಘನವಪ್ಪ ಬೋನವನು ಒಂದು ಅನುವಿನ ಪರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, 

ಗುರುಲಿಂಗವಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕುದು ಪ್ರಸಾದ. 

ಈ ತೆರೆದ ಘನವಪ್ಪ ಲಿಂಗವನು, 

ಒಂದನುವಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿಸಿ, 

ಘನವಪ್ಪ ಬೋನವನು ಲಿಂಗವಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಮಿಕ್ಕುದಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಇಂತೀ ತೆರನ ಬೆಸಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲಡೆ, 

ಎನ್ನ ಬೆಸಗೊಳ್ಮೆ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೧೭|| 

ಸೂತ್ರ: ಇಂತು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನಮುಖದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಐಕ್ಯವಾದ 

ಪ್ರಸಾದಿಯು ಮುಂದೆ ಅನುಭವಮುಖದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಬೆರಸುವ ಭೇದವೆಂತಿರ್ದುದೆಂದಡೆ 

- ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲವಾದುದು. 



ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ 





ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ 
೫೭ 

೧೭೪ 

ಕದಳಿಯ ಬನವ ಹೊಕ್ಕು ಹೋಲಬ ತಿಳಿಯದನ್ನಕ್ಕ, 

ಬಯಲ ಗಾಳಿಯ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡದನ್ನಕ್ಕ , 

ಬರಿದೆ ಬಹುದೆಶಿವಜ್ಞಾನ? 

ಪಡುವರ್ಣ( ರ್ಗ ?) ವಳಿಯದನ್ನಕ್ಕ , ಬರಿದೆ ಬಹುದೆ? 

ಅಷ್ಟಮದವಳಿಯದನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಿದೆ ಬಹುದೆ?] 

ಮದಮತ್ಸರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ , ಹೊದಕುಳಿಗೊಳಲಿಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಕಲ್ಪಿತದೊಳಗಿಲ್ಲ . 
|| ೧|| 

ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪು ರಸ ಗಂಧ, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ , 

ಸಪ್ತಧಾತು ಅಷ್ಟಮದದಿಂದ ಮುಂದುಗಾಣದವರು 

ನೀವುಕೇಳಿರೆ : 

ಲಿಂಗದ ವಾರ್ತೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯ ಮಾಡುವ ( ವಿ ?) ರಯ್ಯಾ , 

ಸಂಸಾರದ ಮಚ್ಚು ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕ , ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿವಪಥವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಕು ಪಾಕವಾದಡೇನೊ , 

ಮನ ಪಾಕವಾಗದನ್ನಕ್ಕ ? || ೨ || 

೧೭೬ 

ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಮಾನವರು ; 

ದೇಗುಲದೊಳಗೊಂದು ದೇವರ ಮಾಡಿದಡೆ, 

ಆನು ಬೆರಗಾದೆನು. 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿಸಿ, 

ಭೋಗವ ಮಾಡುವರ ಕಂಡು ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು , ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗವನಿರಿಸಿ ಹೋದರು. || ೩ || 

೧೭೭ 

ಬರಿಯ ನಚ್ಚಿನ ಮಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು, 

ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಮುಟ್ಟದ ಒಳಲೊಟ್ಟಿಗಳು , 

ನೆರೆದು ಗಳಹುಪ್ಪರು, 



೫೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ತಮ ತಮಗೆ ಅನುಭಾವವ ನುಡಿವರು. 

ಅನುಭಾವದ ಆಯತವನರಿಯದಿರ್ದರೆ ಹಿಂದಣ ಅನುಭಾವಿಗಳು ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಸುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ , 

ಮರಳಿ ಭವಕಲ್ಪಿತವೆಲ್ಲಿಯದೊ ? || ೪ || 

೧೭೮ 

ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, 

ಮನದಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿದಡೆ, 

ಕಾಯದಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವುಂಟೆ? 

ವಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಲುವರು ನೋಡಾ. 

ಎತ್ತನೇರಿ ಎತ್ತನರಸುವರು, ಎತ್ತ ಹೋದರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 11811 

೧೭೯ 

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಕಟ್ಟೋಗರದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿದಡೇನು? 

ಹಸಿವು ಹೋಹುದೆ? 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತವಾದಡೇನು? 

ಭಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲನೆ? 

ಇಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಮೆಳೆಯ ಮೇಲೆಸಿಲುಕಿದಡೆ, 

ಆ ಕಲ್ಲು ಲಿಂಗವೆ? ಆ ಮೆಳೆ ಭಕ್ತನೆ? ಇಟ್ಟಾತ ಗುರುವೆ? 

ಇಂತಪ್ಪವರ ಕಂಡಡೆ ನಾಚುವೆನಯ್ಯಾ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1೬11 

೧೮೦ 

ಅಸ್ಥಿಗೆ ಚರ್ಮವಾಧಾರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಾಗಿ ( ಗೆ?) 

ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವಲ್ಲೊ ! 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಕರಕಷ್ಟ ನೋಡಾ, 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಕರನಾಚಿಕೆ ನೋಡಾ. 

ಒಡೆದ ಮಡಕೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಮಣ್ಣ ಮೆತ್ತಿದಡೆ, 

ಅದು ತರಹರವಾಗಬಲ್ಲುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
11೭11 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಹೋದಡೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಹೋಗದು ನೋಡಾ. 
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ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಭೇದವನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲ . 
II೮II 

೧೮೨ 

ವ್ರತಗೇಡಿ ವ್ರತಗೇಡಿ ಎಂಬವ, ತಾನೆ ವ್ರತಗೇಡಿ. 

ವ್ರತ ಕೆಡಲಿಕೇನು ಹಾಲಂಬಿಲವೆ? 

ವ್ರತ ಕೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಘಟ ಉಳಿಯಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಕಾಯದೊಳಗೆ ಜೀವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ 

ಅದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

ಅಂಗದ ಕಳೆಯಲೊಂದು ಲಿಂಗವ ಕಂಡೆ. 

ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯಲೊಂದು ಅಂಗವ ಕಂಡೆ. 

ಅಂಗ ಲಿಂಗ[ ದ] ಸಂದಣಿಯನರಸಿ ಕಂಡೆ, ನೋಡಿರೆ . 

ಇಲ್ಲಿಯೆ ಇದಾನೆ ಶಿವನು ! ಬಲ್ಲಡೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರೆ; 

ಕಾಯವಳಿಯದ ಮುನ್ನ ನೋಡಬಲ್ಲಡೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಠಾವುಂಟೆ ಹೇಳಿರೆ ? | OOI1 

೧೮೪ 

ಪೂಜಿಸಿ ಕೆಳಯಿಂಕೆ ಇಳುಹಲದೇನೊ ? 

ಅನಾಗತ ( ಅನಾಯತ?) ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲದೇನೊ ? 

ದೇಹವೆ ಪಿಂಡಿಗೆ, ಜೀವವೆ ಲಿಂಗ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. TIOOD 

ಅರಿದರಿದು ಅರಿವು ಬರುದೊರೆವೋಯಿತ್ತು . 

ಕರುಹ ತೋರಿದೊಡಿಂತು ನಂಬರು. 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನವ ನೆನೆದು 

ಗುರು ಶರಣು ಶರಣೆಂಬುದಲ್ಲದೆ, 

ಮರಹು ಬಂದಿಹುದೆಂದು, ಗುರು ಕುರುಹತೋರಿದನಲ್ಲದೆ 

ಅರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು, ಹೃದಯದಿದಾನೆ. || ೧೨|| ೧೨ 
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೧೮೬ 

ಸಂಬಂಧ ಅಸಂಬಂಧವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನುಡಿವಿರಿ. 

ಸಂಬಂಧವಾವುದು ? ಅಸಂಬಂಧವಾವುದು ? - ಬಲ್ಲಡೆನೀವು ಹೇಳಿರೆ ? 

ಕಾಯಸಂಬಂಧ ಜೀವಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಣಸಂಬಂಧ 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಸಂಬಂಧವನರಿದಡೆ 

ಆತನೆ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ ರಾ . || ೧೩ || 

೧೮೭ 

ಭಾನು ಶಶಿ ಕಳೆಗುಂದಿ, 

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನವೆಂಬ 

ನಾಗ ಕೂರ್ಮ ಕೃಕರ ದೇವದತ್ತ ಧನಂಜಯವೆಂಬ 

ವಾಯುವನರಿಯಿ ! 

ಆದಿಪ್ರಣಮವನರಿದಹೆನೆಂಬವಂಗೆ, 

ಬಯಲು ಆಕಾಶದೊಳಗೊಂದು ರಸದ ಬಾವಿ! 

ಮುನ್ನಾದವರೆಲ್ಲಿಯವರೆಂದೆನಬೇಡ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ತಾನೆ ಕಂಡೆಲವೊ ! || ೧೪|| 

೧೮೮ 

ಗುದಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಚಕ್ರ , ಪೃಥ್ವಿಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, 

ಚತುಃಕೋಣೆಚೌದಳ ಪದ್ಮ , ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಅಕ್ಷರ ನಾಲ್ಕು - ವ, ಶ, ಷ, ಸ , 

ಅದರ ವರ್ಣ ಸುವರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ. 

ಲಿಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನಚಕ್ರ , ಅಪ್ಪುವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, 

ಧನುರ್ಗತಿ, ಷಡುದಳ ಪದ್ಮ , ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಅಕ್ಷರವಾರು - ಬ , ಭ, ಮ , ಯ , ರ, ಲ, 

ಅದರ ವರ್ಣ ಪಚ್ಚೆಯ ವರ್ಣ , ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಬಹ್ಮನು. 

ನಾಭಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪೂರಕವೆಂಬಚಕ್ರ , ತೇಜವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, 

ತ್ರಿಕೋಣೆ, ದಶದಳ ಪದ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಅಕ್ಷರ ಹತ್ತು 

ಡ, ಢ, ಣ, ತ, ಥ, ದ, ಧ, ನ, ಪ, ಫ, 

ಅದರ ವರ್ಣ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ವಿಷ್ಣು . 

ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನಾಹತಚಕ್ರ , ವಾಯುವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, 

ಷಟ್ಟೋಣೆ, ದ್ವಾದಶಗಳ ಪದ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಅಕ್ಷರ ಹನ್ನೆರಡು 
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ಕ, ಖ , ಗ, ಫ , ಬ , ಚ, ಛ , ಜ, ಝ , ಞ , ಟ , ಠ, 

ಅದರ ವರ್ಣ ಕುಂಕುಮವರ್ಣ , ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಹೇಶ್ವರನು. 

ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ , ಆಕಾಶವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, 

ವರ್ತುಲಾಕಾರ, ಷೋಡಶದಳ ಪದ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಅಕ್ಷರ ಹದಿನಾರು 

ಅ, ಆ , ಇ, ಈ , ಉ , ಊ , ಋ , ಋ , ”, , ಏ, ಐ, ಓ , ಔ , ಅಂ , ಅಃ , 

ಅದರ ವರ್ಣ ಶ್ವೇತವರ್ಣ , ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಸದಾಶಿವನು. 

ಭೂಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ , ಮನವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, 

ತಮಂಧಾಕಾರ, ದ್ವಿದಳಪದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಹ ಅಕ್ಷರವೆರಡು - ಹಂ , ಕ್ಷಂ , 

ಅದರ ವರ್ಣ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀಗುರು. 

ಉನ್ಮನಿಜ್ಯೋತಿಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮೇಲೆ. ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮ , 

ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಿಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಓಂ ' ಕಾರಸ್ವರೂಪವಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಸದಾಸನ್ನಹಿತನು. 
II೧೫ || 

೧೮೯ 

ಆಧಾರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನ ಮಣಿಪೂರಕಸ್ಥಾನವರಿಯರು. 

ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳವೈದುವದೆ ? 

ಇನ್ನೇನನರಿವರಾರೊ ? ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅರಿಯಲುಂಟೆ ಹೇಳಾ? 

ಸಹಸ್ರದಳಕಮಲದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಪ 

ಅಮೃತಸ್ವರವನರಿದು, ಹಿಡಿದುಕೊಂಬುದು, ಅರಿದು! - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೬ || 

೧೯೦ 

ಆಧಾರ ಲಿಂಗ ನಾಭಿ ಹೃದಯ ಕಂಠ ಭೂಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ 

ನಿಂದುದದೇನೊ ? 

ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿರುಪಾಧಿಕರೇಖೆಯಾಗಿ, 

ಇರ್ದುದದೇನೊ ? 

ವಿದ್ರುಮಕುಸುಮಚಕ್ಕು ಪರಿಮಳದಿಂದತ್ತತ್ತಲೆ, - 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದದೇನೊ ? || ೧೭|| 

೧೯೧. 

ಘಟಸರ್ಪನಂತೆ ಅತಿಶಯವು! 

ನಾಭಿಸರವರಸ್ಥಾನಕವೆ ದಳವೆಂಟು ! 
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ನವದಳಕಮಲ ಊರ್ಧ್ವಮಂಡಲದ ಅಮೃತಸೇವನೆಯಾಗಿ, 

ಶಿವಯೋಗಿಯಾದೆವೆಂಬರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಪವನವಿಯೋಗ! II೧೮|| 

೧೯೨ 

ಅರ್ಕನ ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟರು ಹಲಬರು, 

ತಪ್ಪುಕರಾದರು ಹಲಬರು. 

ಬಿಂದು ಬಿಂದುವನೆ ಕೂಡಿ ಲಿಂಗಲೀಯವಾಯಿತ್ತು . 

ನಿಂದನು ಗುಹೇಶ್ವರನೆನ್ನೊಳಗೆ ಭರಿತನಾಗಿ, || ೧೯ || 

೧೯೩ 

ಉದಕ ಮೂರುತಿಯಾಗಿ ಉದಯವಾಯಿತ್ತು ಪಿಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ . 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಸ್ವದೇಹ ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ . 

ವಾಯು ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ , ಪರಿಮಳದಿಂಡೆಯ ಕಟ್ಟಿ , 

ಪೂಜಿಸುತಿರ್ದುದು - ಓ ನವದ್ವಾರಶಿವಾಲಯದ ಆದಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂದಿತ್ತು . 
DISOIL 

೧೯೪ 

ಕಳಸವುಳ್ಳ ಶಿವಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ , ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಬ, 

ಮೂರುಭಾವ - ಪೂಜಕರಾರೊ ? ಅನುಭಾವಿಗಳಿನ್ನಾರೊ ? 

ಪೂಜಿಸುವರಿನ್ನಾರೊ ? 

ಇದರ ಸ್ಥಾನದ ನೆಲಗತಿಯನಾರು ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
|| ೨೧|| 

೧೯೫ 

ಕಾಲೇ ಕಂಬಗಳಾದವೆನ್ನ , ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ ! 

ಎನ್ನ ನಾಲಗೆಯೆ ಗಂಟೆ, ಶಿರ ಸುವರ್ಣದ ಕಳಸ - ಇದೇನಯ್ಯಾ ! 

ಸರವೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿದ್ದಿತಯ್ಯಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ , 

ಪಲ್ಲಟವಾಗದಂತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ . 
|| ೨೨|| 
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- ೧೯೬ 

ಅಚಲಸಿಂಹಾಸನವನಿಕ್ಕಿ ; 

ನಿಶ್ಚಲ ಮಂಟಪದ ಸಂಚಮೋವರಿಯೊಳಗೆ; 

ರುಚಿಗಳೆಲ್ಲವ ನಿಲಿಸಿ 

ಪಂಚರತ್ನದ ಶಿಖರ, ಮಿಂಚುಕೋಟಿಯ ಕಳಸ, 

ವಚನ ವಿಚಿತ್ರದ ಪುಷ್ಪದ ರಚನೆ [ ಯ ] ನವರಂಗದಲ್ಲಿ , 

ಖೇಚರಾದಿಯ ಗಮನ. 

ವಿಚಾರಿಪರ ನುಂಗಿ. - ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಂದ ನಿಲುವು 

ಸಚರಾಚರವ ನುಂಗಿತ್ತು ! 
9151 

೧೯೭ 

ಭುವರ್ಲೋಕದ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ , 

ಸತ್ಯಲೋಕದ ಅಗ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು, 

ದೇವಲೋಕದ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದಡೆ 

ಹತ್ತು ಲೋಕದಾಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಮೂರುಲೋಕದರಸುಗಳು ಮುಗ್ಧರಾದರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾವರವಾದನು. 
1೨೪|| 

೧೯೮ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಸೆಜ್ಜೆ , ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ. 

ಹೂವಿಲ್ಲದ ಪರಿಮಳದ ಪೂಜೆ! 

ಹೃದಯಕಮಳದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಶಿವಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ - 

ಇದು, ಅದೈತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
೨೫11 

೧೯೯ 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಪಂಚಭೌತಿಕ , 

ಮನೋಬುದ್ದಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಚತುಷ್ಟಯ ಕರಣಂಗಳು , 

ಸತ್ವ ರಜ ತಮದಲ್ಲಿ - ಆತ್ಮನ ಎತ್ತಲೆಂದರಿಯರು! 

ಇದನರಿದಡೆ; ಸಮತೆ ಸದಾಚಾರ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾನಕ 

ಸಹಸ್ರದಳಕಮಲದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು. 
| ೨೬ || 
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೨00 

ಕಕ್ಷೆ ಕರಸ್ಥಲ ಕಂಠ ಉತ್ತಮಾಂಗ ಮುಖಸೆಜ್ಜೆ ಅಂಗಸೋಂಕೆಂಬದು; 

ಷಡುಸ್ಥಲದರುಶನಾದಿಗಳಿಗೆ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ವೇಷಲಾಂಛನವಯ್ಯಾ . 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಲ; 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಭೂಮಧ್ಯ ನಾಶಿಕಾಗ್ರ ಚೌಕಮಧ್ಯ , 

- ಇಂತೀ ಸ್ಥಾನಂಗಳನರಿಯರಾಗಿ ! 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತ, ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಸ್ವಾಯತ, 

ನಾಶಿಕಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಸ್ವಾಯತ, ಚೌಕಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಸ್ವಾಯತ, 

ಅಷ್ಟದಳಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವಾಯತ 

ಇದು ಕಾರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಸದಾ ಸನ್ನಹಿತರು. 
|| ೨೭|| 

೨೦೧ 

ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾಯತವಾದ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಯತವಾದ. 

ಮಣಿಪೂರಕದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಸ್ವಾಯತವಾದ, ಅನಾಹತದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸ್ವಾಯತವಾದ. 

ವಿಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಯತವಾದ, 

ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮಾತೀತ ಸ್ವಾಯತವಾದ - 

ಇವರೆಲ್ಲರು; ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, 

ಬಯಲಲಿಂಗವನೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಯಲನೆ ಆರಾಧಿಸಿ 

ಬಯಲಾಗಿ ಹೋಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೮ || 

೨೦೨ 

ಆಧಾರಲಿಂಗ ಕುಂಡಲಿವಿಡಿದು; ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ , 

ನಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು , ನಾಳಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ , 

ಭೂಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನು, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮೇಲೆ ಸದಾಶಿವನು. 

ಶಿಖಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತ ಶಿವನು. 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಲ್ಲದಂದು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿರಾಳನು. 

೨೦೩ 

ಹೊತ್ತಾರೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಡ ಕಂಡಾ. 

ಬೈಗೆಯೂ ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಡಕಂಡಾ. 

ಇರುಳುವುನು ಹಗಲುವನು ಕಳೆದು, 

ಪೂಜೆಯನು ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಕು ಕಂಡಾ, 
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ಇಂತಪ್ಪ ಪೂಜೆಯನು ಪೂಜಿಸುವರ, 

ಎನಗೆ ನೀ ತೋರಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩OIL 

೨೦೪ 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸುಖ , ಲಿಂಗಕ್ಕದು ಭೂಷಣವಾಯಿತ್ತು . 

ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರಡಕೊಯಿಸುವಂತೆ 

ಹಿಂದೆ ಮೆದೆಯಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ . 

ಅಂಗ ಲಿಂಗವೆಂಬನ್ನಕ್ಕರ ಫಲದಾಯಕ. 

ಲಿಂಗೈಕ್ಯವದು ಬೇರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೩OID 

೨೦೫ 

ಎನ್ನ ಮನದಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ರೂಪನ ಕಂಡು ಮರುಳಾದೆನವ್ಯಾ . 

ಆತನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆನವ್ವಾ . 

ಎನ್ನಂತರಂಗದ ಆತುಮನೊಳಗೆ 

ಅನು ( ?) ಮಿಷ ನಿಜೈಕ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕಂಡು ! 
11೩೨| | 

೨೦೬ 

ಮನದ ಸುಖವ ಕಂಗಳಿಗೆ ತಂದರೆ , 

ಕಂಗಳ ಸುಖವ ಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ , 

ನಾಚಿತ್ತು , ಮನ ನಾಚಿತ್ತು . 

ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವಾದ ಬಳಿಕ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
೧೩೩|| 

೨೦೭ 

ಎನಗೊಂದು ಲಿಂಗ ನಿನಗೊಂದು ಲಿಂಗ ಮನೆಗೊಂದು ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಜಲವಕೂಡಿ. 

ಉಳಿ ಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಗವ ಮನ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
19೪|| 
||೩೪|| 

೨೦೮ 

ಅರಳಿಯ ಮರದ ಮೇಲೆ, 

ಒಂದು ಹಂಸೆ ಗೂಡನ್ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 
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ಆ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ, 

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗೂಸುಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡುತ್ತಿರ್ದಳು. 

ಉಯ್ಯಾಲೆ ಹರಿದು, 

ಹೆಂಗೂಸು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ಯಡೆ, 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಹುದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೫11 

೨೦೯ 

ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಲೆ, ಕಲುಕಟಗಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಮೂರುತಿ, 

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನ ( ಮಗುವ? ) ಲಿಂಗವೆಂದುಕೈವಿಡಿವ, 

ಅಚ್ಚವ್ರತಗೇಡಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೬11 

೨೧ 

ಕಲ್ಲ , ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವರು - ಆಗದು ಕಾಣಿರೊ . 

ಅಗಡಿಗರಾದಿರಲ್ಲಾ ! 

ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವಕೂಸಿಂಗೆ 

ಇಂದು ಮೊಲೆಯ ಕೊಡುವಂತೆ ಗುಹೇಶ್ವರ! | ೩೭|| 

೧೧ 

ಮೂರು ಪುರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೊಳಗೊಂದುಕೋಡಗನ ಕಟ್ಟಿರ್ದುದ ಕಂಡೆ. 

ಅದು ಕಂಡಕಂಡವರನೇಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಆ ಪುರದರಸು ತನ್ನ ಪಾಯದಳ ಸಹಿತ ಬಂದಡೆ, 

ಒಂದೆ ಬಾರಿ ಮುರಿದು ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಆ ಕೋಡಗಕ್ಕೆ ಒಡಲುಂಟು ತಲೆಯಿಲ್ಲ . 

ಕಾಲುಂಟು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲ ,ಕೈಯುಂಟು ಬೆರಳಿಲ್ಲ . 

ಇದು ಕರಚೋದ್ಯನೋಡಾ, 

ತನ್ನ ಕರೆದವರ ಮುನ್ನವೆ ತಾ ಕರೆವುದು! 

ಆ ಕೋಡಗ ತನ್ನ ಬಸುರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದಗಜದ ನೆತ್ತಿಯನೇರಿ, 

ಗಾಳಿಯ ದೂಳಿಯ ಕೂಡಿಓಲಾಡುತ್ತಿಹುದ ಕಂಡೆ ! 

ವಾಯದ ಗಗನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಯವ, 

ಪುಟನೆಗೆದು ತೋರುತ್ತಿಹುದ ಕಂಡೆ ! 

ಹತ್ತು ಮುಖದ ಸರ್ಪನ ತನ್ನ ಹೇಳಿಗೆಯೊಳಗಿಕ್ಕಿ , 

ಆಡಿಸುತ್ತಿಹುದ ಕಂಡೆ ! 
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ಐವರು ಕೊಡಗೂಸುಗಳ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ, 

ಕನ್ನಡಕವ ಕಟ್ಟುತಿಹುದ ಕಂಡೆ ! 

ಹತ್ತು ಕೇರಿಗಳೊಳಗೆ ಸುಳಿವ ಹರಿಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ, 

ಹುಬ್ಬಿತ್ತುತ್ತಿಹುದ ಕಂಡೆ ! 

ಆ ಕೋಡಗದ ಕೈಯೊಳಗೆ ಮಾಣಿಕವ ಕೊಟ್ಟರೆ, 

ನೋಡುತ್ತ ನೋಡುತ್ತ ಬೆರಗಾದುದ ಕಂಡೆ ! 

ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ ; 

ಗುಹೇಶ್ವರ[ ನಲ್ಲಿ ನಿಲುವು, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಾಣಬಾರದು. 11೩೮|| 

೨೧೨ 

ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾಡಿ 

ಆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆಕೆಡೆದಡೆ, ದೇವರೆತ್ತ ಹೋದರೆ ? 

ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿದವಂಗೆ ನಾಯಕನರಕ-ಗುಹೇಶ್ವರಾ 11೩೯ || 

೨೧೩ 

ದೇಹದೊಳಗೆ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು , ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಗುಲವೇಕಯ್ಯಾ ? 

ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾನೀನು ಕಲ್ಲಾದಡೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪನು ? II೪OIL, 

೨೧೪ 

ಒಡಲುವಿಡಿದು ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಹಂಗಿಗರಾದಿರಲ್ಲಾ . 

ಅಂಗಸಂಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಘನವನರಿಯದೆ ನಿಂದಿರೊ ! 

ಹುಸಿಯನೆಕೊಯ್ದು ಹುಸಿಯನೆ ಪೂಜಿಸಿ 

ಗಸಣಿಗೊಳಗಾದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೪OIL, 

೨೧೫ 

ಆಳುದ್ದಿಯದೊಂದು ಬಾವಿ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಆ ಬಾವಿಯ ನೀರನೊಂದು ಮೃಗ ಬಂದು ಕುಡಿಯಿತ್ತು . 

ಕುಡಿಯ ಬಂದ ಮೃಗವು ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳಿಗಿದಡೆ 

ಉರಿಯ ಬಾಣದಲೆಚ್ಚು ತೆಗೆದೆ ನೋಡಾ! 

ಒಂದೆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೃಗವು, 
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ಮುಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕಂಡೆ ! 

ಅಂಗೈಯೊಳಗೊಂದು ಕಂಗಳು ಮೂಡಿ, 

ಸಂಗದ ಸುಖವು ದಿಟವಾಯಿತ್ತು ! 

ಲಿಂಗಪ್ರಾಣವೆಂಬುದರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇಂದು ಕಂಡೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ' 11೪೨|| 

೨೧೬ 

ಉದಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ ಹೋದರೆ, 

ಹೃದಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತ್ತು , 

ಹಾರಿ ಹೋಯಿತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಹರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸೆಜ್ಜೆ . 

ಕಟ್ಟುವ ಬಿಡುವ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಕಷ್ಟವನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೪ || 

೨೧೭ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಣ ಕಣಿಯ ತಂದು, 

ಅಷ್ಟತನುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು, 

ಅಷ್ಟತನು ತಪ್ಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಡೆ - ಕೆಟ್ಟನಲ್ಲಾ , 

ಅನಾಚಾರಿಯೆಂದು ಮುಟ್ಟರುನೋಡಾ, 

ಮುಟ್ಟದ ಭೇದವನು, ವಿಖಂಡಿಸಿದ ಭಾವವನು ; 

ಭಾವವ್ರತಗೇಡಿಗಳು ತಾವೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೪೪!! 

೨೧೮ 

ಇರುಳಿನ ಮುಖದೊಳಗೊಂದು ನವರತ್ನ ದಖಂಡಿತ ಹಾರವಡಗಿತ್ತು . 

ಹಗಲಿನ ಮುಖದೊಳಗೊಂದು ನವಚಿತ್ರಪತ್ರದ ವೃಕ್ಷವಡಗಿತ್ತು . 

ರತ್ನದ ಹಾರವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕಾಹಾರವನಿಕ್ಕಿದಡೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸುಖವಾಯಿತ್ತು . 
II೪II 

೨ರ್೧ 

ಹಿಡಿವಕೈಯ ( ಮೇ ] ಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ, 

ನೋಡುವ ಕಂಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ, 

ನೆರೆವ ಮನದ ಮೇಲೆಕತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ , 

ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಅತ್ಯಲೆಯಯ್ಯಾ. - 11೪೬ || 
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೨೨ 

ಅಡವಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ನಡುನೀರಿನ ಜ್ಯೋತಿಯ , ವಾಯುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಎರವಿನ ಲಿಂಗ ಮೂರುಲೋಕಕ್ಕೆ ! 
|| ೪೭|| 

೨೨ . 

ಕಲ್ಪಿತದುದಯ ಸಂಕಲ್ಪಿತದ ಸುಳುಹು. 

ಪವನಭೇದವನರಿಯದೆ, 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಅಂಗಸಂಸಾರಿ , 

ಜಂಗಮವೆಂಬುದು ಲಿಂಗಸಂಸಾರಿ. 

ಪರವಲ್ಲ ಸ್ವಯವಲ್ಲ , ನಿರವಯ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾಚರುನೋಡಾ. || ೪೮|| 

೨೨೨ 

ಇರುಳಿನ ಸಂಗವ ಹಗಲೆಂದರಿಯರು 

ಹಗಲಿನ ಸಂಗವನಿರುಳೆಂದರಿಯರು. 

ವಾಯಕ್ಕೆ ನಡೆವರು, ವಾಯಕ್ಕೆ ನುಡಿವರು , 

ವಾಯುಪ್ರಾಣಿಗಳು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅರುಹಿನ ಕುರುಹು 

ಇನ್ನಾರಿಗೆಯೂ ಅಳವಡದು . 1೪ | | 

೨೨೩ . 

ಯೋಗದಾಗೆಂಬುದನಾರು ಬಲ್ಲರೋ ? 

ಅದು ಮೂಗಕಂಡ ಕನಸು ! 

ನಡೆವ ಬಟ್ಟೆ ಮೂರು, ನಡೆಯದ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೆ! 

ಒಂದನೊಂಬತ್ತ ಮಾಡಿ ನಡೆದೆಹೆವೆಂಬರು 

ಒಂಬತ್ತನೊಂದ ಮಾಡಿ ನಡೆದೆಹೆವೆಂಬನ್ನಕ್ಕರು, 

ಮೂರು ಮುಖದ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು. 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲಿಯದು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೫OI ! 
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೨೨೪ 

ಆಸನಬಂಧನರು ಸುಮ್ಮನಿರರು. 

ಭಸ್ಮವ ಹೂಸಿ ಸ್ವರವ ಹಿಡಿದವರು ಸಾಯದಿಪ್ಪರೆ ? 

ಸತ್ಯವನೆ ಮರೆದು, ಅಸತ್ಯವನೆ ಹಿಡಿದು, 

ಸತ್ತು ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫OIL 

೨೨೫ 

ಮನದ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಣ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕೊನೆಯ [ ಮೊನೆಯ ] ಮೇಲೆ 

ಘನವನರಿದೆವೆಂಬರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದೂರ. 

ತಮತಮಗೆ ಅರಿದೆವೆಂಬರು, - ಕನಸಿನಲಿಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೨|| 

೨೨೬ 

ತಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬುದ, ಒಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬರು, 

ಒಲೆಯಲುಳ್ಳುದ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲುಂಬೈ ಸಕ್ಕರ 

ಹೊಗೆ ಘನವಾಯಿತ್ತು - 

ಇದ ಕಂಡು ಹೇಸಿಬಿಟ್ಟೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೩ || 

೨೨೭ 

ಉತ್ತರಾಪಥದ ಮೇಲೆಮೇಘವರ್ಷ ಕರೆಯಲು, 

ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರನಾಯಿತ್ತು ! 

ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮೃತವಾದರು! 

ಅವರ ಸುಟ್ಟ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ , 

ನಾ ನಿಮ್ಮನರಸುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೪|| 

೨೨೮ 

ರಸದ ಬಾವಿಯ ತುಡುಕಬಾರದು, 

ಕತ್ತರಿವಾಣಿಯ ದಾಂಟಿದವಂಗಲ್ಲದೆ. 

ಪರುಷವಿದೆ ಕಬ್ಬುನವಿದೆ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ವಂಗೆ. 

ಶ್ರೀಶೈಲದುದಕವ ಧರಿಸಬಾರದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗಲ್ಲದೆ. 

11೫೫!! 
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ಅಗ್ನಿಯ ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಉದಕವ ತೊಳವಲ್ಲಿ 

ವಾಯುವ ಮೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶವ ಹಿಡಿವಲ್ಲಿ 

ಯೋಗದ ಹೊಲಬ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ? 

ಕದಳಿಯ ಬನವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡು, 

ಮದ ಮತ್ಸರ ಬೇಡ, ಹೊದಕುಳಿಗೊಳಬೇಡ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೊ . 
11೫೬|| 

೨೩೦ 

ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡದವರಿಗೆ, 

ಲಿಂಗದ ಅನುಭಾವದ ಮಾತೇಕೆ ? 

ಮಾತಿನ ಮಾತಿನ ಮಹತರು ಹಿರಿಯರು ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗಸಾರಾಯವು 

ಬಹುಮುಖಿಗಳಿಗೆ ತೋರದು, ತೋರದು. 11೫೭j1 

೨೩ . 

ಕರ್ಮಾಧೀನವೆಂಬ , ಕರ್ಮಿ, ಲಿಂಗಾಧೀನವೆಂಬ, ಭಕ್ತ . 

ದೇಹ ಪ್ರಾರಬ್ದವೆಂಬ, ದೈತಿ 

ಈ ತ್ರಿವಿಧವೆನ್ನದವ[ ರ], ನೀನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೮!! 

೨೩೨ 

ಉದಕದಲುತ್ಪತ್ಯವಾದ ಶತಪತ್ರದಂತೆ 

ಸಂಸಾರಸಂಗವ ತಾ ಹೊಗ( ದ್ದ ?) ದಿರಬೇಕು. 

ಕಾಯವೇ ಪೀಠ, ಮನವೇ ಲಿಂಗವಾದಡೆ, 

ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನಾಗವತ್ತಿಗೆ ಏಕೊ ಶರಣಂಗೆ ? - ಗುಹೇಶ್ವರಾ 11ರ್೫ ! 

೨೩೩ 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ , ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ( ಬ?) ರು . 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ,ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ( ಬ?) ರು , 

ನಾನೆನ್ನ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸ ಹೋದಡೆ, 

ಕೈತಪ್ಪಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತೆನ್ನ ಲಿಂಗ, 

ಸಾಧಕನಲ್ಲ ಭೇದಕನಲ್ಲ - ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾನೆ ಬಲ್ಲ . 11೬OI 
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೨೩೪ 

ನಾನು ಭಕ್ತನಾದಡೆ, ನೀನು ದೇವನಾದಡೆ, 

ನೋಡುವೆವೆ ಇಬ್ಬರ ಸಮರಸವನೊಂದು ಮಾಡಿ ? 

ಭೂಮಿಯಾಕಾಶವನೊಂದು ಮಾಡಿ, 

ಚಂದ್ರ - ಸೂರ್ಯರಿಬ್ಬರ ತಾಳವ ಮಾಡಿ ಆಡುವೆವೆ? 

ಜಡೆಯ ಮೇಲಣ ಗಂಗೆ ನೀನು ಕೇಳಾ, 

ತೊಡೆಯ ಮೇಲಣ ಗೌರಿ ನೀನು ಕೇಳಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಎನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಡೆ, 

ರಂಡೆಗಳನುಂಬುದುನಿಮಗೆ ಲೇಸೆ? ||೬೧II 

೨೩೫ 

ನೀರೊಳಗಣಜ್ಯೋತಿಮೇರುವ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ದೂರ[ ದ] ಧಾತು ಸಾರಾಯದೊಳಡಗಿತ್ತು . 

ಪುರದೊಳಗೈವರ ಶಿರವರಿದು, ಪರಿಮಳದೋಕುಳಿಯನಾಡಿ ಕಂಡೆ. 

ಸಾರಿರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಓಲಗ ಹರೆಯಿತ್ತು , 

ಘೋರರುದ್ರನ ದಳ ಮುರಿಯಿತ್ತು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೬೨ | 

೨೩೬ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿತ್ತು ಮನ ನಾಚಿತ್ತು . 

ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಕಾಯ ಬಿದ್ದಿತ್ತು , 

ಲಿಂಗ ಒಂದೆಸೆಯಾದಡೆ ಮನ ನಾಚಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆನಲಿಲ್ಲದ ಘನವು. 
|| ೬ || 

೨೩೭ 

ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತವಾದ ಶರಣಂಗೆ , 

ದೇಹ ದಹನವಾಗಲಾಗದು, ನಿಕ್ಷೇಪಿಸದೆ ಇರಲಾಗದು 

ಸಂಸಾರಸಂಗದ ಕಷ್ಟವನೋಡಾ! 

ಅನಾಹತದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಸ್ವಾಯತ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಂತಹರಿತಹರೆಂದಡೆ, 

ನಾಯಕನರಕ . 
11೬೪li 
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೨೩೮ 

ಹರಿಯ ಬಾಯ ಹಾಲು, ಉರಿಯ ಕೈಯ ಬೆಣ್ಣೆ 

ಗಿರಿಯ ಮೇಲಣ ಶಿಶು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ, 

ಕರೆಯಿಂ ಭೋ ಹಾಲುಗುಡಿ [ ಯೆ ]. 

ಸುರಪತಿಯ ಗಜವೇರಿ ಮರಳಿ ಹೋಹನ ಕಂಡು 

ಕರೆಯಿಂ ಭೋ . 

ಹರನ ಮಂತಣಿಯ ಶೂಲದಲ್ಲಿ , 

ಶಿರದಲುಂಗುಟ ಊರಿ, ನೆರೆವುತಿರ್ದುದ 

ನಾನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೬೫ | 

೨೩೯ 

ಹೋಹ ಬಟ್ಟೆಯಲೊಂದು, ಮಾಯ ಇದ್ದುದ ಕಂಡೆ. 

ಠಾಣಾಂತರ ಹೇಳಿತ್ತು , ಠಾಣಾಂತರ ಹೇಳಿತ್ತು , 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕರಣಂಗಳು ಕುತಾಪಿಗಳು . 
||೬೬ || 

೨೪೦ 

ಮಂಜರನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಭಯಚಂದ್ರರ ಕಾಬವರಾರೊ ? 

ಕಂಡುದ ದಶರವಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು 

ಅಗ್ನಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಲಿಸುವರಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಗಮುಖಕ್ಕೆ ಸಲಿಸುವರಾರೊ ? 

ತದನಂತರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬಲ್ಲಿ 

ನಿರಂತರ ಸಾವಧಾನಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದಿ. ||೬೭|| 

೨೪ು . 

ಉಲಿವ ಉಯ್ಯಲೆಯ ಹರಿದು ಬಂದೇರಲು, 

ತಾಗದೆ ತೂಗುವುದು , ಭವಸಾಗರ ಮರಳಿ ಬಾರದಂತೆ ! 

ಹಸೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಸ್ವರ ಗೆಯ್ಯುವಘೋಷವಿದೇನೊ ? 

ಆತನಿರ್ದ ಸರ ಹರಿಯದೆ ಇದ್ದಿತ್ತು , 

ದೇಹಿಗಳೆಲ್ಲ ಅರಿವರೆ, ಗುಹೇಶ್ವರನ ಆಹಾರಮುಖವ ? ||೬೮|| 
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೨೪೨ 

ಐದು ಬಣ್ಣದ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ಐದೆಲೆ ಐದು ಹೂ , ಐದು ಕಾಯಾಯಿತ್ತು . 

ಮದರ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ , ಐದು ಹೂವಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಹಣ್ಣ ಮೆಲಬಲ್ಲಡೆ, ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ತಾನೆ ನೋಡಾ! 
|| ೬ || 

೨೪೩ 

ಹೃದಯದ ಬಾವಿಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ! 

ಆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣ ಮೆಲಬಂದ ಸರ್ಪನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. 

ಬಾಳೆ ಬೀಗಿ ಸರ್ಪನದ್ದೆಡೆ - ನಿರಾಳವು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

11೭೦|| 

೨೪೪ 

ನಾಭಿಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಈರೈದು ಪದ್ಮದಳ, 

ಸದಮದ ಗಜಮಸ್ತಕದೊಳಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಾನದ 

ಸಮರಸದ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಂದ ಮೂಲಾದಿಗಳ, 

ಹೊಸರಸದ ಅಮೃತವನು ಓಸರಿಸಿ, 

ದಣಿಯುಂಡ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಸುಖಿಯಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೧II 

ತೆಗೆದು ವಾಯುವ ನೇಣ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಗಂಟಿಕ್ಕಿ , 

ತ್ರಿಜಗಾಧಿಪತಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿದ್ದು , 

ಕರುವ ಕೊಂದು ಕಂದಲನೊಡೆದು, ಕರೆಯಬಲ್ಲ ವಂಗಲ್ಲದೆ, 

ಹಯನಾಗದು ನೋಡಾ! 

ಹಯನೆ ಬರಡು, ಬರಡೆ ಹಯನು ! 

ಅರುಹಿರಿಯರ ಬಾಯ , ಕರು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತ್ತು ! 

ಎರಡಿಲ್ಲದ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
|| ೨|| 

೨೪೬ 

ಕರಿಯ ತಲೆಯ ಅರಮನೆಯ ಸುರಧೇನು ಹಯನಾಯಿತ್ತು ! 

ಕರೆದುಂಬಾತಂಗೆ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲ ! 

ಕರು ನಾಲೈರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುದು ! 

ಇದ, ಕರೆದುಂಬಾತನೆ ದೇವ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೭೩|| 
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೨೪೭ 

ಗಗನ ಮಂಡಳದ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಳದಲ್ಲಿ 

'ಸೋಹಂಸೋಹ' ಎನ್ನುತ್ತಿರ್ದತದೊಂದು ಬಿಂದು, 

ಅಮೃತದ ವಾರಿಧಿಯ ದಣಿಯುಂಡ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಂದ(ನಿಮ್ಮ ?ಲಲ್ಲಿಯೆ ಎನಗೆ ನಿವಾಸವಾಯಿತ್ತು . 
11೭೪|| 

೨೪೮ 

ಮೊಲೆಯಿಲ್ಲದಾವಿಂಗೆ ತಲೆ[ ಯೆ ] ಮೊಲೆ! 

ಮನದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣು ಕಂಡಾ, ಮನದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣು ಕಂಡಾ! 

ತಾ ಸತ್ತು , ಹಾಲ ಕುಡಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ತಾನೆ ಕಂಡಾ ! || ೭೫11 

೨೪೯ 

ಅಂಬುಧಿ ಉರಿಯಿತ್ತು ಅವನಿಯ ಮೇಲನರಿಯಲು. 

ಕೋಡೆರಡರೊಳೊಂದ ತಿಳಿದು, ವಾಯುವ ಬೈಯುತ್ತ , ತುಂಬಿ 

ಅಮೃತವ ಕಂಡು ಪ್ರಾಣನಾಥಂಗೆ ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿ, 

ಆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸುಖಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೬ || 

೨೫೦ 

ಹಸಿಯ ಬಿಸಿಲನೆಕೊಯ್ದು ಪದಾರ್ಥವ ಮಾಡಿ, 

ಉಸಿರ ಎಸರಲ್ಲಿ ಬಾಗುತ್ತಿಪ್ಪರಯ್ಯಾ! 

ಇಕ್ಕಲಿಲ್ಲಾರಿಗೆಯು, ಎರೆಯಲಿಲ್ಲಾರಿಗೆಯು 

ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಬೇಡುತ್ತಿಪ್ಪರಯ್ಯಾ , 

ನಿಮ್ಮ ಒಕ್ಕುದ ಮಿಕ್ಕುದ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಪ್ಪರಯ್ಯಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು. ೧೭೭|| 

( ೨೫೧) 

ಸ್ವರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೊಂಡು, ಗಿರಿಯ ತಟಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, 

ಹಿರಿಯರು ಓಗರವ ಮಾಡುತ್ತಿಪ್ಪರು. 

ಗಿರಿ ಬೇಯದಾಗಿ ಓಗರವಾಗದು. 

ಅರ್ಪಿತವಿಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೮|| 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೨೫೨ 

ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಗಿರಿಗೆಉದಕದ ಸಂಚ, 

ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ ಗಿರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಚ, 

ಪರುಷದ ಗಿರಿಗೆ ರಸದ ಸಂಚ. 

ಬೆರಸುವ ಭೇದವಿನ್ನೆಂತೊ ? 

ಅಪ್ಪುವನು ಅಗ್ನಿಯನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದು 

ಅಟ್ಟುಂಬ ಭೇದವನು ಗುಹೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲ . 11೭೯ || 

೨೫೩. 

ತನು ಹೊರಗಿರಲು, ಪ್ರಸಾದ ಒಳಗಿರಲು 

ಏನಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ನಾಚದು? . 

ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡಡೆ, 

ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮Oli 

೨೫೪ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರೂಪನರ್ಪಿಸಿ ದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗಣೆಯನಿಕ್ಕುವಾಗ, 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ) ನಿಚ್ಚಕಿಷವೆಂದರಿಯರು. 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ, ಆದಿ [ ಅಂತುವು ನಾರೂ ಅರಿಯರು 

ಇದು ಕಾರಣ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು 

ಹಿಂದುಗಾಣದೆ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟರು. 11೮೧|| 

೨೫೫ 

ಮದ್ದ ನಂಬಿಕೊಂಡಡೆ ರೋಗ ಮಾಣದಿಪ್ಪುದೆ ? 

ಸಜ್ಜನಿಕೆಯುಳ್ಳಡೆ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ಕೆಡುವುದೆ ? 

ಪ್ರಾಣ, ಲಿಂಗವಾದಡೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇರಪ್ಪುದೆ ? 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದವನು ತಿಳಿದು ನೀವುನೋಡಿರೆ , 

ನಾದ ಬಿಂದು ಸೂಸದ ಮುನ್ನ , ಆದಿಯ ಪ್ರಸಾದವ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡರು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು. 
|| ೮೨II 
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೨೫೬ 

ಖಂಡಾಖಂಡ ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಅಖಂಡಿತನ ನಿಲವು, 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ . 

ಬಯಲ ಹಿರಿಯರು ಬಯಲನೆ ಅರಸುವರು. 

ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
11೮೩ || 

೨೫೭ 

ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗದಲ್ಲಿ ; 

ಯಮ ನಿಯಮಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ[ ವೆಂಬ) 

ಧಾನ್ಯ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿಯೆಂಬ), ಎರಡು ಯೋಗ[ ವುಂಟು], 

ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಕೂಡುವುದೊಂದು ಯೋಗ, 

ಅಳಿಯದೆಕೂಡುವುದೊಂದು ಯೋಗ. 

ಈ ಎರಡು ಯೋಗದೊಳಗೆ, 

ಅಳಿಯದೆಕೂಡುವ ಯೋಗವು ಅರಿದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೪ || 

೨೫೮ 

ನಾಭಿಮಂಡಲದಉದಯವೆ ಉದಯ . 

ಮಧ್ಯನಿರಾಳದ ನಿಲವಿನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಪವನಶೂಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಯ್ಯಾ . 

ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಮಿಂಚುವ ತಾರಕೆ ಇದೇನೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1103811 

೨೫೯ ) 

ಸ್ವರವೆಂಬ ಕುದುರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ಕಡಿವಾಣ, 

ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೆಂಬ ಅಂಕಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮನೆ ಹಲ್ಲಣ, 

ಸುರಾಳವೆಂದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತು - ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ರಾವುತಂಗೆ. 11೮೬ !! 

೨೬೦ 

ಸಾಸಿರದೆಂಟನೆಯ ದಳದಲ್ಲಿ ಖೇಚರಿ ಚಲಣಗಟ್ಟಿ , 

ವಾಸುಗಿಯ ಫಣಾಮಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದ ಕಂಡೆ. 

ಅಸುರರೆಲ್ಲ ತಮತಮಗಂಜಿ ಓಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆವಲ್ಲಿ , 

ನಾಸಿಕ ಮನವ ಮುಸುಕುವುದ ಕಂಡೆ, 
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ತಾ ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾದ; ಸುಖ ಮುಖಪ್ರವೇಶದಿಂದ! 

ಗೋಸಾಸಿರ ನಡೆಗೆಟ್ಟವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮುವ ನೆರೆದೆನಾಗಿ , ||೮೭|| 

೨೬೧ 

ಪಂಚೀಕೃತವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ; 

ಇದುಕೇರಿ, ನಾಲೈದು ವೀಥಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವ ಕಂಡೆ. ನಿಂಬೆ 

ಹಿಂಡುಗಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಮದಗಜವ ಕಂಡೆ! _ 

ಕೇಸರಿಯ ಕಂಡು ಮನ ಬೆದರಿತ್ತು ನೋಡಾ, 

ಮೂವರರಸಿಂಗೆ ಇಪ್ಪತೈದು ಪರಿವಾರ, 

ಅಂಜಲಂಜ ಬೆಳಗಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೮।। 

೨೬೨ 

ಅಪ್ಪುವಿನ ಬಾವಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಘಟ; } 

ಸಪ್ಪಗೆ, ಸಿಹಿ ಎಂಬ ಎರಡಿಲ್ಲದ ರುಚಿ, 

ಪರುಷ ಮುಟ್ಟದ ಹೊನ್ನು! 

ಕರೆಸದ ಬೊಜಗನು ಬೆರಸದೆ ಬಸುರಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆನಾಹಾ! 

ಅರುವಿನ ಆಪ್ಯಾಯನ ಮರಹಿನ ಸುಖವೋ ! 

ಇದು ಕಾರಣ ಮೂರುಲೋಕವಳಿಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - || ೮೯ || 

fics 
೨೬೩ 

ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚೊತ್ತಿದಂತಿತ್ತು . 

ಇಷ್ಟೆಡೆಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದಡೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತ್ತು , 

ಲೆಪ್ಪದ ಜಲದ ಪಾದಘಾತದಂತೆ. 

ಕರ್ತೃತ್ವವೆಲ್ಲಿಯದೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೯OII 

೨೬೪ ವಾಣಿ 

ನಿರಾಳವೆಂಬ ಕೂಸಿಂಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನಿಕ್ಕಿ , ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದವರಾರೊ ? 

ಅಕಟಕಟಾ ಶಬ್ದದ ಲಜ್ಜೆ ಯ ] ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನರಿಯದ ಅನುಭಾವಿಗಳೆಲ್ಲರ 

ತರಕಟ ಕಾಡಿತ್ತು . NEOLI 
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೨೬೫ 

ಕಿಚ್ಚಿನಕೆಂಡದಂತೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪೆಯಯ್ಯಾ, 

ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಗ ಕಂಡೆ - ಇದು ಕಾರಣ , 

ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೆ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೯ ೨ 

ಧಾತು ಮಾತು ಪಲ್ಲಟಿಸಿದರೆ , ಗಮನವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಧ್ಯಾನ ಮೌನವೆಂಬುದು ತನುಗುಣ ಸಂದೇಹವಯ್ಯಾ , 

ಸುಜ್ಞಾನಭರಿತ, ಅನುಪಮಸುಖಿ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು. 
11೯ | | 

೨೬೭ 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶದಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ, ಇr10 | 

ಇಪ್ಪತೈದುಗ್ರಾಮಂಗಳು, ಚೌಷಷ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ. 

» ಛಪ್ಪನ್ನ ವೀಥಿಗಳ ದಾಂಟಿ, ಛತ್ತೀಸ ಪುರದ ರಚನೆಯ ನೋಡಬಲ್ಲೆವೆಂಬರು, 

ತ್ರಿಕೋಣದ್ವಾರಮಂಟಪದ ಅಯ್ಕೆರಡಕ್ಷರದ, ( P ) 

ಶಾಸನದ ಲಿಪಿಯಂ ತಿಳಿಯಲೋದಿ, 

ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಹೊರವಡುವ ಜೀವನ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ 

ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರದಿಂದ ಉತ್ತರದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, 

ಪಶ್ಚಿಮವಾಯುವ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯ 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲದೆ, ಲೋಕದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೯೪|| 

೨೬೮ 

ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲು ತೃಣ, ಭಸ್ಮವಾದುದನೆಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. 

ತೃಣದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿಯುಂಟೆಂಬುದ ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೆ. 

ಅಗ್ನಿ ಜಲವ ನುಂಗಿತ್ತು , ಜಲ ಅಗ್ನಿಯ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲವ ನುಂಗಿತ್ತು , ಆಕಾಶವನೆಯ್ದ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಅರಿದೆನೆಂಬ ಜಡರುಗಳು ನೀವು ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೆ - 

ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವು ತಾನೆ ! ||೯೫11 

( ೨೬೯ ) 

ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ , ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ 

ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಭೋ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ! 
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ಅಂಗಸಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೈಚಿಟ್ಟು ಬಳಸಿದ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 

೨೭೦ 

ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಿದುದುವೋ , ಆಕಾಶದಲದವೊ 

ಉದಕ ಮುಟ್ಟಿದುದುವೋ , ನಿರಾಳದಲದವೊ 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲದೆವ್ವ - ಭ್ರಮಿಸದೆ ನೋಡಾ! 

ಆವಂಗೆಯೂ ಅಸದಳ, ಆವಂಗೆಯೂ ಅರಿಯಬಾರದು! 

ಇದೇನು ಮಾಯೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೯೭ll 

JS 

ತಿಗಣೆ 

೨೭೧ 

ಗ್ರಾಮಮಧ್ಯದ ಮೇಲಣ ಮಾಮರ, 

ಸೋಮಸೂರ್ಯರ ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಅಮರಗಣಂಗಳ ನೇಮದ ಮಂತ್ರ , 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಯ ಮೀರಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಸುಮನ ಸುಜ್ಞಾನದೊಳಗಾಡುವ ಮಹಾಮಹಿಮಂಗೆ, 

ನಿರ್ಮಳವಾಯಿತ್ತು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೯೮।। 

೨೨ 

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರರೂಪ 

ಪಂಚಮುಖ ದಶಭುಜ ಫಣಿಯ ಮಣಿಯ ಮೇಲೆನೋಡುತೈದಾನೆ ! 

ಸಮತೆ ಸಮಾಧಿಯೆಂಬ ಸಮರಸದೊಳಗೆ; 

ಚಂದ್ರಕಾಂತಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವ ತುಂಬಿ, 

ಕೊಡನೊಡೆಯದೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೯೯|| 

( ೨೭೩ 

ಕಂಗಳ ಬೆಳಗ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು, ಕರ್ಣದ ನಾದವ ವರ್ಣಿಸಬಾರದು . 

ಜಿ . ಯ ರುಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು . 

ಮತಿಗೆ ಮಹಾಘನವಪ್ಪ ಸುಷುಮ್ಮನಾಳದ ಸುಯಿಧಾನವ, 

ಪ್ರಮಾಣಿಸಬಾರದು, 

ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಠದೊಳಗೆ ಭರಿತ ಮನೋಹರ, 

ನಿಂದ ನಿರಾಳ – ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
IIOOOil 
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೨೭೪ 

ಸ್ಕೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮದೊಳಗೆ ಬೆಳಗುವ, 

ಮಹಾಬೆಳಗಾಗಿ ಹೊಳೆವ, - ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ದಳಗಳನೆಲ್ಲವ ಮೀರಿ, 

ನೆಳಲನುಂಗಿದ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಚಂದ್ರಮನುದಯ . 

ಜಲಧಿವಳಯದ ಬೆಳಸ ಹೇಳಲು ಆರ ಅಳವಲ್ಲ . 

ಆಳು ಆಳನ ನುಂಗಿ ಈರೇಳು ಭುವನವ ದಾಂಟಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಂದ ನಿಲವು ಹೊರಗು ಒಳಗನೆ ನುಂಗಿತ್ತು . 
|| ೧೦ || 

೨೭೫ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪರಾಪರವೆಂದರಿದು, 

ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಶಿವನೆಂದರಿದು, 

ಇಂತು - ಕ್ಷಣವೇದಿ ಅಂತರಂಗವ ವೇಧಿಸಿ 

ಅಗಣಿತ ಅಕ್ಷೇಶ್ವರ ತಾನೆಂದರಿದು 

ಪ್ರಣವಪ್ರಭೆಯ ಮೇಲಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿತಾನೆಂದರಿದ ಕಾರಣ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನುಪಮಾತೀತನು. || ೧೦೨|| 

೨೭೬ 

ನಾರಿ ಹರಿಯಿತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಿತ್ತು , 

ಅಂಬು ಏನ ಮಾಡುವುದು ? 

ಎಲೆ ಎಲೆ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ , ಹೊತ್ತು ಹೋಯಿತ್ತು ನೇಮ ನೀರಡಿಸಿತ್ತು 

ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೧0೩ || 

೨೭೭ 

ಆಕಾಶವ ಕಪ್ಪೆ ನುಂಗಿದಡೆ ಆಗಳೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ರಾಹು! 

ನೋಡಿರೆ: ಅಪೂರ್ವ ಅತಿಶಯವ! 

ಅಂಧಕ ಹಾವ ಹಿಡಿದ. 

ಇದು ಕಾರಣ; ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರುಹದೆ, 

ನಾನು ಅರಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೧೪|| 

೨೭೮ 

ನೀರ ಸುಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚಿನಬೂದಿಯ ಮರ್ಮವ ಬಲ್ಲಡೆ, 

ನೀವು ಹೇಳಿರೆ ? 
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ಬಯಲ ಸುಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚಿನ ಬೂದಿಯ ಕಂಡಡೆ, 

ನೀವುಹೇಳಿರೆ? 

ವಾಯುನಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ( ವ?), ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಂದ ನಿಲವ ಕಂಡಡೆ, 

ನೀವು ಹೇಳಿರೆ ? II೧೦೫ || 

೨೭೯ 

ಬಂದೂ ಬಾರದು ಹೊಂದಿಯೂ ಹೊಂದದು, 

ನಿಂದೂ ನಿಲ್ಲದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಬಿಂದು ನಾದವ ನುಂಗಿತ್ತು , ಮತ್ತೊಂದಧಿಕವುಂಟೆ? 

ನವಖಂಡ ಪೃಥ್ವಿಯನೊಳಕೊಂಡ ಅಗಮ್ಯ ಸನ್ಮತ ಸುಖವಿರಲು 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಬೇರೆ ಅರಿಯ( ಅರಸ?) ಲುಂಟೆ? | ೧೬ || 

೨೮೦ 

ನೆನಹು ನೆನೆವ ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ , ತನುವಿನಾಶೆ ಮುನ್ನವಿಲ್ಲ . 

ಮನ ಮನವನೊಳಕೊಂಡ ಘನಘನವನೇನೆಂಬೆ ! 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೆಯಾಯಿತ್ತು ! 

ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲದ ನಿಂದ ನಿರಾಳ ಅನಾಗತವಾದುದ ಕಂಡು 

ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು. 

ಅಂತು ಇಂತು ಎನಲಿಲ್ಲ , ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನವ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಬೇರೆ ಅರಸಲಿಲ್ಲ . II೧೦೭ || 

ಆಯತವಾಯಿತ್ತು ಅನುಭಾವ, ಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತು ಶಿವಜ್ಞಾನ, 

ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತ್ತು ಸದಾಚಾರ 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ಏಕಾರ್ಥವಾಗಿ, 

ಅರುಹಿನ ಹೃದಯ ಕಂದೆರೆದು, 

ಅನಂತಲೋಕಾಲೋಕದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಾಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರು 

ಲಿಂಗಭಾವದಲ್ಲಿ ಭರಿತರಾಗಿ, ಗಗನಸಿದ್ದಾಂತದಿಂದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಭಕ್ತಿರಾಜ್ಯವನೆ ಹೊಕ್ಕು , ನಿಜಲಿಂಗಸುಕ್ಷೇತ್ರವನೆ ಕಂಡು, 

ಅಮೃತಸರೋವರದೊಳಗಣ ವಿವೇಕವೃಕ್ಷ ಪಲ್ಲವಿಸಲು 

ವಿರಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪುಷ್ಪ ವಿಕಸಿತವಾಗಲು, 

ಪರಮಾನಂದವೆಂಬ ಮಠದೊಳಗೆ, ಪರಿಣಾಮ ಪಶ್ಚಿಮಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ 
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ಪರುಷದ ಸಿಂಹಾಸನವನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರಲು, 

ದಕ್ಷಿಣವ ದಾಂಟಿ ಉತ್ತರಾಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು 

ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 

ನಮೋನಮೋ ಎಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೧೮|| 

೨೮೨ 

ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸ್ವ ( ಸು ?) ಸ್ಥಿರದ ಸುಮನಮಂಟಪದೊಳಗೆ, 

ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಪ್ರಭೆಯೊಳಗೆ, ಶಿವಯೋಗದನುಭಾವವೇಕಾರ್ಥವಾಗಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನನುಪಮಸುಖಿಯಾಗಿರ್ದನು. 11೧0೯ | 

೨೮ 

ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭವನು ಸ್ವಾಯತ, 

ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಸ್ವಾಯತ, 

ಮಣಿಪೂರಕದಲ್ಲಿ ಮೃಡನು ಸ್ವಾಯತ, 

ವಿಶುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನು ಸ್ವಾಯತ. 

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ಯಾತೀತನು ಸ್ವಾಯತ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು,ವ್ಯೂಮ ಮವಕೂಡಿದಂತೆ ! - II೧೧DI 

೨೮೪ 

ಆಡು ಮಂದರಗಿರಿಯ ಕೋಡುಬ್ರಹ್ಮಶಿಖಿಯ , 

ಬೇಡಿನೀವ ವರದಾನಿಯನೇನೆಂಬೆನು ? 

ಆಡುತ್ತಾಡುತ್ತ ಅನಲನುರಿದು ಎರಡೊಂದಾದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ನೋಡುತ್ತ ನೋಡುತ್ತ ಅನಲನಲ್ಲಿಯೆ ಅರತುಕೂಡಿದ, 

ಮಹಾಘನವನೇನೆಂಬೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೧೧ || 

೨೮೫ 

ಧರೆಯ ಮೇಲುಳ್ಳ ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ನೆರಹಿ 

ಪರಿಯಾಯಪರೀಕ್ಷೆಯನೊರೆದು, ಬಣ್ಣವನೋಡಿ, 

ಸರೋವರದ ಪುಷ್ಪದೊಳು ಭರಿತ ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿ, 

ಪರಮಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಪರಬ್ರಹ್ಮವನು ಮೀರಿ 

ಪುರುಷರತ್ನ ದೊಳಡಗಿ , ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಂದ ನಿಲುವು 

ಮೇರು ಗಗನವ ನುಂಗಿತ್ತು . || ೧೨|| 
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೨೮ 

ತಾಳಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಬಾವಿ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲಾ . 

ಆ ಬಾವಿಯ ತಡಿಯ ಹುಲ್ಲನು, ಒಂದು ಮೊಲ ಬಂದು ಮೇಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಕಾಯಸಹಿತಜೀವನ ಬಾಣಸ ಮಾಡಲರಿಯರು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮಾಣೆ. || ೧೩|| 

೨೮೭ 

ಏಳು ತಾಳ [ ದ] ಮೇಲೆಕೇಳುವ ಸುನಾದ , AS ' ® 

ಸ್ಕೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಲಾಸದ ರಭಸ, 
sorg Arena 

ಗಂಗೆವಾಳುಕಸಮಾರುದ್ರರ ತಿಂಥಿಣಿ, 
! 

ಗಗನಗಂಬೀರದ ಶಿವಸು, ತಿಯ ನೋಡಲೊಡನೆ ಓSS 

ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಯಿತ್ತು 56 ಕೆ . 

ಅಖಂಡ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ಹಿ ಹಿ ಹಿ ೬ ||೧೪|| 

ಲan೨ ಜಿ , 4 SSS AS 

ವಿ Jy4 - 

ವಾಮಭಾಗದಲೊಂದು ಶಿಶು ಹುಟ್ಟಿ ಕಂಡೆ. 

ಜೋ ಜೋ ' ಎಂದು ಜೋಗುಳವಾಡಿ , ಕಂಡೆ. 

ಜೋಗುಳವಾಡಿದ ಶಿಶು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಲಯವಾಯಿತ್ತು ( ಬಯಲಾಯಿತ್ತು ?), 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಲಯವಾಯಿತ್ತು ! II೧೧೫ || 

೨೮೮ 

೨೮೯ 

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ವ ನುಂಗಿ, ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನ ನುಂಗಿ , 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಡಗಿ , ಶತಪತ್ರ ಸಹಸ್ರದಳಂಗಳ ಮೀರಿ 

ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರಕೈಯ ಪತ್ರವ ನಿಲಿಸಿತ್ತು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗೈಕ್ಯದ ನಿಲ] ವು. 
IIX || 

೨೯೦ 

ಈರೈದು ತಲೆಯನರಿದು, ಧಾರವಟ್ಟಲನಿಕ್ಕಿ , 

ಧಾರುಣಿಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿರಿಸಿದವರಾರೊ ? 

ಸೋಮಸೂರ್ಯರ ಹಿಡಿದೆಳೆತಂದು, 
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ವಾರಿಧಿಯ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಲೆಗಳೆದವರಾರೊ ? 

ಊರಿಲ್ಲದಊರಿನಲ್ಲಿ ( ಹೆ] ಮ್ಮಾರಿ ಹೊಕ್ಕುದಕಂಡು 

ಆರೈಯ ಹೋಗಿ[ ೫ ] ನಾನಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ: 
||೧೭|| 

೨೯೧. 

ಅನಾದಿಯ ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ , ಐದು ಕುದುರೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬ , ಮುರಿಯಿತ್ತು ! 

ಎಂಟಾನೆ ಬಿಟ್ಟೋಡಿದವು! 

ಹದಿನಾರು ಪ್ರಜೆ ಬೊಬ್ಬಿಡುತಿರ್ದರು. 

ಶತಪತ್ರಕಮಲಕರ್ಣಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರ್ದನು. 
11೧೧೮ || 

MS Sha - 

, 

ಉದಕದೊಳಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿ ಸುಡುತಿರ್ದುದ ಕಂಡೆ, 
Imp 

ಗಗನದ ಮೇಲೆ ಮಾಮರನ ಕಂಡೆ, 

ಪಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ ಬಯಲ ನುಂಗಿತ್ತ (ಕಂಡೆ] ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೧೯|| 

O 

- ಮೃಗದ ಸಂಚದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದ ಬಯಲ ನಾಲಗೆ! 

ಅಘಹರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಬೈಯಬ್ಬರವಿದೇನೊ ? 

ಗಗನದ ವಾಯುವ ಬೆಂಬಳಿವಿಡಿದು, 

ಅಗ್ನಿಯಪ್ಪಿನ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಿ ಅಡಗಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಮನದ ಬಗೆಯನವಗ್ರಹಿಸಿ , ಜಗದ ಬಣ್ಣವ ನುಂಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತು . 11೧೨OI1 

೨೯೪ 

ಸುಳಿವ ಸುತ್ತುವ ಮನದ ವ್ಯವಹರಣೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ, 

ಅರಿಯೆನರಿಯೆ ನೆರೆ ಶಿವಪಥವ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ನಿಜವನರಿದ ಬಳಿಕ 

ಅರಿಯೆನರಿಯೆ ಲೋಕದ ಬಳಕೆಯ . ||೧೨ || 

೨೯೫ 

ಮನದ ಕಾಲತ್ತಲು ತನುವಿನ ಕಾಲಿತ್ತಲು. 

ಅನುಭಾವದ ಅನುವನು ನೆನೆವುತ್ತ ನೆನೆವುತ್ತ ಗಮನಕೆಟ್ಟಿತ್ತು . 



೮೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಲಿಂಗ ಮುಖದಲಾದ ಸೂಚನೆಯ ಸುಖವ ಕಂಡು ಗಮನ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಅನುವಾಯಿತ್ತು ಅನುವಾಯಿತ್ತು , ಅಲ್ಲಿಯೆ ತಲ್ಲೀನವಾಯಿತ್ತು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗೆ ! || ೧೨೨ ॥1 

೨೯೬ 

-3 594 6935 

ಪರಿಮಳವಿದ್ದು ಗಮನಾಗಮನವಿಲ್ಲ ವಿದೇನೊ ! 

ಬಯಲ ಸಿಡಿಲು ಹೊಯ್ದಡೆ 

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ( ಹಿಂದೆ?) ಹೆಣನ ಸುಡುವರಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. As4 II೧೨೩|| 

ಶಿಲ್ಪಿ F ) 854 - ೩ 

೧ 
- J RSSAN 10-05 A5A 

ಅರಿ " ( ೨೯೭ ರ ಮೇ ೮S . 

ಕ್ರೀಡೆ ( ಬೇರಿಲ್ಲದ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ ಪುಷ್ಪ ಹುಟ್ಟಿ , ಓs 

ರೂಹಿಲ್ಲದ ಅನಲನು ಅವಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು ನೋಡಾ! - Jಕ ೩೧ 

ವೃಕ್ಷವಿಲ್ಲದ ದಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ! 
3 So5 

ಅತ್ತಲಿತ್ತು ಕಾಣದೆ ನೆತ್ತಿಯ ನಯನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ನಿತ್ಯಾನಂದಪರಿಪೂರ್ಣದ ನಿಲವಿನ, 

ಅಮೃತಬಿಂದುವಿನ ರಸವ ದಣಿಯುಂಡು, 

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತಲ್ಲಾ . 
| ೧೨೪ || 

ಲa A Aಜೆ. 

೨೯೮ 

ನೆನಹು ಸತ್ತಿತ್ತು ಭ್ರಾಂತು ಬೆಂದಿತ್ತು . 

ಅರಿವು ಮರೆಯಿತ್ತು ಕುರುಹುಗೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಗತಿಯನರಸಲುಂಟೆ? ಮತಿಯನರಸಲುಂಟೆ? 

ಅಂಗವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗಲೀಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಕಂಗಳಂಗದ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗಿನ ಭಂಗ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧೨೫|| 

೨೯೯ 

ಬೆಕ್ಕ ನುಂಗಿದಕೋಳಿಸತ್ತು ಕೂಗಿ ಕಂಡೆ. 

ಕರಿಯ ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದು ರವಿಯ ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

(ಕರಿಯ ಕೋಗಿಲೆಯ ರವಿ ಬಂದು ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ ?). 

ಸೆಜ್ಜೆ ಬೆಂದು ಶಿವದಾರ ಉಳಿಯಿತ್ತು . 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದ ವ್ರತಗೇಡಿಯಾಯಿತ್ತು 
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ನೀರ ಮೇಲಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನಾರು ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ , ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ . 
೧೨೬ || 

೩೦೦ 

ಅರಿವಿನ ಕುರುಹಿದೇನೊ ಒಳಗೆ ಅನು( ನಿ?) ಮಿಷ ನಂದಿನಾಥನಿರಲು ? 

ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತನಾರೊ ? ಪೂಜೆಗೊಂಬ ದೇವನಾರೊ ? 

ಮುಂದು ಹಿಂದು, ಹಿಂದು ಮುಂದಾಡದೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನೀನು ನಾನು, ನಾನು ನೀನಾದೊಡೆ ? || ೧೨೭|| 

೩ 

ಪೂರಾಯ ಗಾಯ ತಾಗಿ ನೊಂದೆನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ , 

ಇದ್ದೆನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ , ಸತ್ತೆನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ , 

ಕಾಯ ಪಲ್ಲಟವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತವಾಗಿ, 
11೧೨೮|| 

೩೦೨ 

ಪಿಂಡಮುಕ್ತನ ಪದಮುಕ್ತನ ರೂಪಮುಕ್ತನ- ತಿಳಿದೆನೋಡಾ. 

ಪಿಂಡವೆ ಕುಂಡಲಿಯ ಶಕ್ತಿ , ಪದವೆ ಹಂಸನ ಚರಿತ್ರ , 

ಬಿಂದು ಅನಾಹತವೆಂದರಿದು - ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಕೂಡಿದೆನು. || ೧೨ || 

೩೩ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲಾಗಿ ಅನ್ಯಸಂಗವಿಲ್ಲ , ಅನ್ಯಸಂಗವಿಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ . 

ಮತ್ತೊಂದ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂಗವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವಿಂತುಟಯ್ಯಾ . 1102011 

೩೦೪ 

ನೆನೆ ಎಂದಡೆ ಏನ ನೆನೆವೆನಯ್ಯಾ? 

ಎನ್ನ ಕಾಯವೆ ಕೈಲಾಸವಾಯಿತ್ತು , 

ಮನವೆ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು , ತನುವೆ ಸೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ನೆನೆವಡೆ ದೇವನುಂಟೆ? ನೋಡುವಡೆ ಭಕ್ತನುಂಟೆ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಲೀಯವಾಯಿತ್ತು . || ೧೩ || 
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೩೦೫ 

ಅನು ನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ , ತಾನರಿದ ಬಳಿಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ . 

ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಪ್ಪುದೊ ? 

ಅನುವರಿದು, ತನುವ ಮರೆದ ಭಾವರಹಿತ ಗುಹೇಶ್ವರ. II೧೩೨|| 

೩೦೬ 

ಗಿಡುವಿನ ಮೇಲಣ ತುಂಬಿ ಕೂಡೆ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತ್ತು , 

ತುಂಬಿನೋಡಾ! 

ಆತುಮ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಪರಮಾತುಮ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಎರಗಿ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಯಿತ್ತು 

ತುಂಬಿ ನೋಡಾ! II೧೩. ೩ || 

೩೦೭ 

ಅಂತರಂಗ ಸನ್ನಹಿತ, ಬಹಿರಂಗ ನಿಶ್ಚಿಂತವೊ ಅಯ್ಯಾ . 

ತನು ತನ್ನ ಸುಖ, ಮನ ಪರಮ ಸುಖವೊ , 

ಅದು ಕಾರಣ ಕಾಯ ವಾಯವೊ , ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿರಾಳವೊ ಅಯ್ಯಾ , 
|| ೧೩೪|| 

೩೮ . 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವರತು, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂಗವರತು 

ಭಾವತುಂಬಿ ಪರಿಣಾಮವರತು, 

ನಾಮವಿಲ್ಲದ ದೇವರಿಗೆ ನೇಮವೆಲ್ಲಿಯದೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
1102311 

೩೦೯ 

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಒಂದಾದಂದು, ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರೋಂದಾದಂದು, 

ಧರೆ ಆಕಾಶ ಒಂದಾದಂದು; 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗನು ನಿರಾಳನು. 
|| ೧೩ || 

೩೧೦ 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂಗವಿದೇನೊ ? 

ಮನದ ಮೇಲೆ ಅರಿವು, ಅರಿವಿನ ಮೇಲೆಕುರುಹು ಇದೇನೊ ? 
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ನೀನೆಂಬಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಾನೆಂಬಲ್ಲಿ ನೀನು. 

ನೀ ' ' ನಾ ' ಎಂಬುದೆ? - ತೆರಹಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೩೭|| 

ಸೂತ್ರ : ಇಂತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮುಖದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ 

ಐಕ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಮುಖದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಬೆರಸುವ 

ಭೇದವೆಂತಿರ್ದುದೆಂದೆಡೆ - ಮುಂದೆ ಶರಣಸ್ಥಲವಾದುದು. 





ಶರಣಸ್ಥಲ 





ಶರಣಸ್ಥಲ 

೩೧ 

ವಿರಹದಲುತ್ಪತ್ಯವಾದವರ , ಮಾಯದ ಬೇಳುವೆ ಹತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪವೆಂದರಿಯರು, 

ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆವ ಕಷ್ಟವನೋಡಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
INOI0 

೩೧೨ 

ಹಿಂದನರಿಯದದು ಮುಂದನೇನ ಬಲ್ಲುದೊ ? 

ಉದಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಸ್ತಮಾನಕ್ಕಳಿದರಲ್ಲಾ ! 

ಅಂದಂದಿನ ಘಟಜೀವಿಗಳು, ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರಲ್ಲಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಅರಿಗೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯಾ. 
 ןופוו

೩೧೩ 

ನೀರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಿಡು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ಗಿಡುವಿನ ಎಲೆಯ ಮೆಲಬಂದಿತ್ತೊಂದುಕೋಡಗ , 

ಆ ಕೋಡಗದ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು ಅದ್ಭುತ. 

ಆ ಅದ್ಭುತವಳಿದಲ್ಲದೆ ಶರಣನಾಗಬಾರದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩ || 

೩೧೪ 

ನೇಮನರಿವು ಪ್ರಪಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಭಕ್ತನ ಅರಿವು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಜಂಗಮದ ಅರಿವು ಬೇಡಿದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಇಂತು - ಕ್ರಿಯಾಗಮದೊಳಗೆ ಅವಂಗವೂ ಇಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಪೂರ್ವ. | ೪ || 

೩೧೫ 

ಹಸಿದಡೆ ಉಣಬಹುದೆ ನಸುಗುನ್ನಿ ತುರುಚಿಯನು ? 

ಅವಸರಕಿಲ್ಲದ ದೊರೆಗೆ ಅರ್ಥವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ? 

ಸಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಂಧವ ತೇವರಲ್ಲದೆ 

ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆತೇಯಬಹುದೆ ? 

ರಂಭೆಯ ನುಡಿ ಸಿಂಬಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವೆ ? 
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ಜ್ಞಾನಿಯ ಕೂಡೆ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತನಾಡುವನಲ್ಲದೆ 

ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಕೂಡೆ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತನಾಡುವನೆ ? 

ಸರೋವರದೊಳಗೊಂದುಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವರಗೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಡೆ| 

ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೊಂದು ಕಾಗೆ ಕರೆನ್ನದೆ ? – ಅಂತೆ ಇದ್ದತ್ತು . 

ಬರದಲ್ಲಿ ಬರಡ ಕರೆದೆಹೆನೆಂದು, 

ಕಂದಲ ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, 

ಕಂದಲೊಡೆದು ಕೈ ಮುರಿದಂತಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. _11೫|| 11811 

೩೧೬ 

ಕಂಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೇನೂ ? 

ಮನದ ಮುಂದಣ ಮರಣ ( ಮರವೆ ?) ಇದೇನೊ ? 

ಒಳಗಣ ರಣರಂಗ ಹೊರಗಣ ಶೃಂಗಾರ ! 

ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಬಟ್ಟೆ ಇದೇನೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೬ || 

೩೧೭ 

ಉಚ್ಚೆಯ ಜವುಗಿನ ಬಚ್ಚಲ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ : 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊರಳುವ ಹೀಹಂದಿಯಂತೆ, 

ಶಿವನ ಇಚ್ಚೆಯನರಿಯದೆ ಮಾತನಾಡುವರ 

ಮೆಚ್ಚುವನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು? || ೭|| 

೩೮ 

ಒಂದರ ಮೋರೆಯನೊಂದು ಮೂಸಿನೋಡಿ 

ಮತ್ತೊಚ್ಚ ಬೇಕಿಂಗೆ ( ಹೊಂಗೆ ?) ಕಚ್ಚಿಯಾಡಿ ಹೋದಂತೆಯಾಯಿತ್ತು , 

ನೋಡಿರೆ, ಕಲಿಯುಗದೊಳಗಣ ಮೇಳಾಪವ ! 

ಗುರುವೆಂಬಾತ ಶಿಷ್ಯನಂತುವನರಿಯ . 

ಶಿಷ್ಯನೆಂಬಾತ ಗುರುವಿನಂತುವನರಿಯ . 

ಭಕ್ತರೆಂಬವರು ಭಕ್ತರೊಳಗೆ ಸಮವಿಲ್ಲ . 

ಜಂಗಮರೆಂಬವರು ಜಂಗಮದೊಳಗೆ ಸಮವಿಲ್ಲ . 

ಇದು ಕಾರಣ - ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಉಪದೇಶವ ತೋರುವ ( ಮಾಡುವ ?) 

ಕಾಳಗುರಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೮।। 
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೩೧ 

ಅಂಬರದೊಳಗೊಂದು ಅಡವಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ಅಡವಿಯೊಳಗೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಧನೈದಾನೆ. 

ಆ ವ್ಯಾಧನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಮೃಗವು. 

ಆ ಮೃಗವ ಕೂಂದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಧ ಸಾಯನು! 

ಅರಿವು ಬರಿದುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? | ೯ || 

೩೨ 

- ಒಳಗೆನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಒಳಗನೋಡಲಿಲ್ಲ . 

ಹೊರಗೆ ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ . 

ಜ್ಞಾನವೆಂತುಟೊ ? ಅಜ್ಞಾನವೆಂತುಟೊ ? 

ಬಲೆಯ ಬೀಸಿಕೋಲುವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಡೆ 

ಏನು ಕಾರಣ ಅಳುವರೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? INOI! 

೩೨ 

ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಸಹಸ್ರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು, 

ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು,ಕೋಟಿಗೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು. 

ಸುಡಲಿ - ಅವಂದಿರ ಕೂಡ ಮಾರಿ ಹೊರಲಿ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲದವರೊಡನೆ, 

ಬಾಯಿದೆರೆಯಲಾಗದು. 11೧೧11 

೩೨೨ 

ಅಗ್ನಿಯ ಒಡಲೊಳಗೊಬ್ಬ ಆಕಾಶವರ್ಣದ ಸೂಳೆ; 

* ಆ ಸೂಳೆಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಾ! 

ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೂರುಲೋಕ ಮರುಳಾಗಿ 

ಅಚ್ಚುಗಬಡುತ್ತಿರ್ದಡೇನುಚೋದ್ಯವೊ ? 

ಕರಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮುಸುಕನುಗಿದು ಬೆರೆಸಬಲ್ಲ ಶರಣಂಗಲ್ಲದೆ 

ಪರಮತತ್ವ ( ಪರತತ್ವ ?) ವೆಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೨|| 

೩೨೩ 

ಸರ್ಪ ಸಂಸಾರಿಯೊಡನಾಡಿ ಕಟ್ಟುವಡೆಯಿತ್ತು , 

ಮನವ ತಮಂಧ ಬಿಡದು ಮನದ ಕಪಟ ಬಿಡದು. 
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ಸಟೆಯೊಡನೆ ದಿಟವಾಡೆ ಬಯಲು ಬಡಿವಡೆಯಿತ್ತು ! 

ಕಾಯದ ಸಂಗದ ಜೀವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ, 

ಎಂದೂ ಭವ ಹಿಂಗದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೩ || 

೩೨೪ 

ವೇದ ವೇಧಿಸಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟವು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧಿಸಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟವು, 

ಪುರಾಣ ಪೂರೈಸಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟವು. 

ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ (ತಾವು ?) ಅರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು: 

ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಿಂದಿತ್ತು . 

ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
II೪II 

೩೨೫ 

ಕರಗಿಸಿ ನೋಡಿರೆ ಅಣ್ಣಾ ಕರಿಯ ಘಟ್ಟಿಯನು. 

ಆ ಕರಿಯ ಘಟ್ಟಿಯೊಳಗೊಂದು ರತ್ನ ವಿಪ್ಪುದು. 

ಆ ರತ್ನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಬವರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗೆಡಿಸಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಳಾಗಿ ಹೋದರು. 

ಕರಿಯ ಘಟ್ಟಿಯ ಬಿಳಿದು ಮಾಡಿ 

ಮುಖದ ಮುದ್ರೆಯನೊಡೆಯಬಲ್ಲವರಿಗಲ್ಲದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವನರಿಯಬಾರದು ನೋಡಿರಣ್ಣಾ . 
|| ೧೫|| 

೩೨೬ 

ನದೀಜಲ, ಕೂಪಜಲ, ತಟಾಕಜಲವೆಂದಂಬು 

ಹಿರಿದು ಕಿರಿದಾದುದನರಿಯರು. 

ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆ ವ್ರತ ನೇಮಂಗಳ ಹಿಡಿವ 

ಶೀಲಸಂಬಂಧಿಗಳು ಜಾತ್ಯಂಧರು, 

ನಿಮ್ಮನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
|| ೧೬ || 

೩೨೭ 

ಶೀಲಶೀಲವೆಂಬ [ನೀಲಿಗ] ವಾರ್ತೆಯ ಬೇಳುವೆ, 

ಬಾಲರಾಳಿಯಂತೆ ಆಳಿಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲದ ವಳಾವಳಿಯ ಬರಿಯ ಶಬ್ದ , ಬಯಲ ಹೋರಟೆ ! 
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೯೭ 

ಅಂಗಸುಖಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲಾಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶೀಲವುಸೀಮೆಯ ಮೀರಿ ಕಾಡಿತ್ತು . 
|| ೧೭|| 

೩೮ 

ಹಾಳೂರೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಬದುಕ ಹೋದಡೆ, 

ಕಾಳೊರಗ ಬಂದು ಕಡಿಯಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಕೇರಿಕೇರಿಯೊಳಗೆಲ್ಲಾ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, 

ಮಾರಿಯ ತೋರದ ಮದಗಜಂಗಳು . 

ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನಕೈಯ ಚಿತ್ರವ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದಡೆ, 

ಹಾಳೂರು ಹಾಳಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 
|| ೧೮|| 

೩೨ 

ಬಲ್ಲ ತನವನೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲದಾಟವನಾಡಿದಡೆ 

ಬಲ್ಲ ತನಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ವ್ಯಸನದಿಚ್ಚೆಗೆ ಹರಿದಾಡುವವರು ಬಲ್ಲಡೆ ಹೇಳಿರೆ ? 

ಕಾಮಕ್ರೋಧಲೋಭಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರದಿಚ್ಚೆಗೆ ಹರಿದು 

ಹಂದಿಯೊಡನಾಡಿದ ಕಂದಿನಂತಾದರು . 

ಇನ್ನು ಬಲ್ಲರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಮಾಯಾಮುಖರು ನಿಮ್ಮನು ? 
|| ೧೯ || 

೩೩೦ 

ನಾಣ ಮರೆಯ ನಾಚಿಕೆ ಒಂದು ನೂಲ ಮರೆಯಲಡಗಿತ್ತು . 

ಬಲ್ಲೆನೆಂಬ ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರುಳಾದರು. 

ನೂಲ ಮಾರಿ ಹತ್ತಿಯ ಬಿಲಿಯ ಹೋದರೆ, 

ಅದು ಅತ್ತಲೆ ಹೋಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೦|| 

೩೩೧ 

ಧರೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಅರಿದಪ್ಪ ರತ್ನ ಹುಟ್ಟಿರಲು, 

ಅದನರಸಲರಸ ಹೋಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ನಡುನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ, ಆಳವರಿದು ನೋಡಿ, 

ಕಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ಕಾಣಬಾರದು. 

ಧಾರೆವಟ್ಟಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದಡೆ 
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ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿಹುದುನೋಡಾ. 

ಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆನೆಂಬ ಧೀರರೆಲ್ಲರ ಮತಿಯ 

ಬಗೆಯ ನುಂಗಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೧|| 

೩೩೨ 

ಉಪಚಾರದ ಗುರುವಿಂಗೆ ಉಪಚಾರದ ಶಿಷ್ಯನು, 

ಉಪಚಾರದ ಲಿಂಗ ಉಪಚಾರದ ಜಂಗಮವು, 

ಉಪಚಾರದ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು, ಗುರುವಿಂಗೆ ಭವದ ಲೆಂಕನಾಗೆ, 

ಅಂಧನಕೈಯ ಅಂಧಕ ಹಿಡಿದಂತೆ - 

ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೨|| 

೩೩೩ 

ಲಿಂಗ - ಜಂಗಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಯವ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬರು, 

ಗುರು ಮುನ್ನವೊ ? ಶಿಷ್ಯ ಮುನ್ನವೊ ? 

ಆವುದು ಮುನ್ನವೆಂದರಿಯರುನೋಡಾ! 

ಇದು ಕಾರಣ - ಆವ ಸಂಬಂಧವನರಿಯರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೩ || 

ಕಾಮವ ಸುಟ್ಟು ಹೋಮವನುರುಹಿ , ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರದ ಕೀಲ ಬಲ್ಲಡೆ, 

ಯೋಗಿಯಾದಡೇನು ? ಭೋಗಿಯಾದಡೇನು ? 

ಶೈವನಾದಡೇನು ? ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದಡೇನು ? 

ಅಶನವ ತೊರೆದಾತ ವ್ಯಸನವ ಮರೆದಾತ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯರೆಂಬೆನು. 
|| ೨೪|| 

೩೩೫ 

ನಾನು ಘನ ತಾನು ಘನವೆಂಬ ಹಿರಿಯರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ? 

ಹಿರಿದು ಕಿರಿದೆಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತ್ತು ? 

ಹಿರಿದು ಕಿರಿದೆಂಬ ಶಬ್ದ ವಡಗಿದರೆ, 

ಆತನೆ ಶರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೫|| 



1) 

ಶರಣಸ್ಥಲ 

೩೩೬ 

ನಾಮ ನೇಮಂಗಳಾಗಿಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಆದಿಕುಳವನರಿಯರಾಗಿ, 

ಇದೇನಯ್ಯಾ , ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಗಂಟಲಗಾಣವಿದೇನಯ್ಯಾ ? 

ನೆಳಲ ಹಿಂಗೆ ಬಯಲು ಸಯವೆ 

ಅಪಾಯರಹಿತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 

೩೩೭ 

ಜೀವತಾಮಸದ ಮಾಯದ ಬಲೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಂಗೆ ಸೋಲುವ ಶರೀರ! 

ಸಂಸಾರ ಸಂಗವ ಛೇದಿಸಿ ನೋಡುವಡೆ ದೂರ, 

ಚಿಂತೆಯನೆ ಗೆಲಿದು ಸುಳಿದಡೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂದರಿದ ಶರಣಸಾರಾಯನು. 
11೨೭|| 

೩೩೮ 

ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾಗ , ಹುಟ್ಟದೆಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾಗ, 

ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾಗ, ಮುಟ್ಟದೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾಗ. 

ಇದೇನೊ ? ಇದೆಂತೊ ? ಅರಿಯಲೆ ಬಾರದು. 

ಇದೇನೊ ಇದೆಂತೊ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾತಿನ ನಡುವೆ, 

ಉರಿಹತ್ತು ಮೂರುಲೋಕವ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೮|| 

( ೩೩೯ 

ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮರ ಮುರಿವಂತಹ ಸುಳುಹ ಸುಳಿಯದೆ, 

ತಂಗಾಳಿ ಪರಿಮಳದೊಡಗೂಡಿ ಸುಳಿವಂತೆ ಸುಳಿಯಬೇಕು. 

ಸುಳಿದಡೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಸುಳಿಯಬೇಕು. 

ನಿಂದಡೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 

ಸುಳಿದು ಜಂಗಮವಾಗಲರಿಯದ, ನಿಂದು ಭಕ್ತನಾಗಲರಿಯದ 

ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟರನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೯ || 

೩೪೦ 

ಕಾರ ಮೇಘವೆದ್ದು ಧಾರಾವರ್ತ ಸುರಿವಾಗ, 

ಧಾರುಣಿಯೆಲ್ಲವೂ ಮುಳುಗಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಕಾರಿರುಳ ಕಣೋಳಗೆ ಸೂರ್ಯರನೇಕರು ಮೂಡಿ 

ದಾರಿಯ ಹೋಲಬೆಂಬುದು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ! 
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ಪೂರಾಯ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯೆ ಕೊಂದಲ್ಲದೆ 

ಸೂರಿಯ (ಸೂರ್ಯ?) ರನೇಕರು ಮಡಿಯರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩OIL 

೩೪ 

ತಾನು ಮಿಂದು ಕಾಲ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವರು. 

ತಾನು ಲಿಂಗವೊ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗವೊ ? 

ಏನು ಲಿಂಗ[ ವು]? ಬಲ್ಲಡೆನೀವುಹೇಳಿರೆ . 

ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವನರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩OIL 

೩೪೨ 

ಕಾರಿಯ (ಕಾರ್ಯ?) ವನರಿಯರುಕೊರತೆಯನರಿಯರು. 

ವಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಲುವರು ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು. 

ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದಮೂಲನ ತಲೆವಿಡಿಯಲರಿಯದೆ 

ದೇವರಾದೆವೆಂದಡೆ ನಾಚಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೨|| 

೩೪೩ 

ನಡೆವರಿಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ , ಮನೆಯ ಒಡೆಯರಿಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ . 

ನಡೆಯದು ನಡೆಯದು ಹೋ ನಡೆಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಂದಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಗಮನಾಗಮನದ ನುಡಿಯ ಬೆಡಗಿನ ಕೀಲ, 

ಮಡಗಿದಾತ ಬಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೩೩ || 

೩೪೪ 

ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಡಿಲ್ಲ , ಲಕ್ಷ ಗಂಗೆಯ ಮಿಂದಡಿಲ್ಲ . 

ತುಟ್ಟ ತುದಿಯ ಮೇರುಗಿರಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗಿದಡಿಲ್ಲ . 

ನಿತ್ಯನೇಮದಿಂದ ತನುವ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಡಿಲ್ಲ . 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕಿನ ಗಮನವಂದಂದಿಗೆ; 

ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹರಿವ ಮನವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲಡೆ 

ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬೆಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು. 
11೩೪|| 
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೩೪೫ 

ಏನೆಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು, 

ಅರಿವನರಿದೆವೆಂಬರು, ಮರಹ ಮರೆದೆವೆಂಬರು. 

ಒಂದನರಿದೆನೆಂದಡೆ ಮುಖ ಮೂರಾಯಿತ್ತು . 

ಮೂರು ಮುಖವ ಏಕಾಗ್ರಹಕವ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ 

ಶರಣನಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೩೪೬ 

ಪರಿಪರಿಯ ಅವಲೋಹ[ ವ] ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು 

ಹೊನ್ನು ಪರಿವರ್ತನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಲುತ್ತಿರ್ದುವುನೋಡಾ 

ಪರುಷವ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರು 

ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಿದ ಹೊನ್ನಿನಂತಿದ್ದರು ನೋಡಾ. 

ಪರುಷ ತಾನಾಗಲು , ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರಿಗಳವಲ್ಲ . 

ಸುರರು ಕಿನ್ನರರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ವರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. 

ಪರುಷದಂತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು. 
11೩೬ || 

೩೪೭ 

ಮಾಮರದೊಳಗೊಂದು ಮಾಯದ ಮಂಜು ಕವಿದಡೆ, 

ಹೂ ಮಿಡಿ ಫಲಂಗಳು ಉದುರವಿನ್ಸೆಂತೊ ? 

ಮಂಜಿನ ರಸವನುಂಡು ಫಲ ನಿಮಿರ್ದು ಬೆಳೆದಡೆ, 

ಆ ಫಲವ ನಾನು ಮುಟ್ಟೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೭11 

೩೪೮ 

ಸಂಸಾರಸಂಗವ ಭೇದಿಸಿ ನೋಡುವಡೆ, 

ದೂರವೆ ? ಕಪಟ ಕನ್ನಡವೆ ? 

ರವಿಯ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುಳಿವ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂದರಿದ ಶರಣ ಸಂಸಾರಿಯೆ ? ||೩೮|| 

ತನ್ನ ತಾನರಿದೆನೆಂಬವನ ಮುನ್ನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ . 

ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅರಿವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿರಲು 

ಮುನ್ನವೆ ನೀನು ದೂರಸ್ಥ ನೋಡಾ! 
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ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾನವ ಭಿನ್ನವ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ನಿಜವಪ್ಪುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೩ || 

೩೫೦ 

ಸುಖವ ಬಲ್ದಾತ ಸುಖಿಯಲ್ಲ , ದುಃಖವ ಬಲ್ಲಾತ ದುಃಖಿಯಲ್ಲ . 

ಸುಖ - ದುಃಖವೆರಡನೂ ಬಲ್ಲಾತ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ . 

ಹುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಸತ್ತವರ ಕುರುಹ ಬಲ್ಲಡೆ, 

ಬಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ. II೪OIL 

೩೫೧ 

ದರ್ಪಣದೊಳಗಣ ರೊಹಿಂಗೆ ಆ ದರ್ಪಣವೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವಲ್ಲದೆ 

ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದೊಳಗಣ ಆಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲವೇಕಯ್ಯಾ ? 

ಆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ಯ ( ?) ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ - ಇದೆಂತಹ ಕರ್ಮಬದ್ದರು ? 

ಒಂದರ ಪರಿ ಒಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಡಿರೆ ! 

ದೃಷ್ಟವಹ ಗುರುಹಸ್ತದೊಳಗಣ ಸದ್ಭಕ್ತಂಗೆ, 

ಅಲ್ಲಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ - ಇದೆಂತಹ ಕರ್ಮದ ಪರಿಯೊ ? 

ಮತ್ತಾವ ಪರಿಯೂ ಇಲ್ಲ , ಲಿಂಗದ ಪರಿಯ ಮಾಡಿದ ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೪೧ll 

೩೫೨ 

ಮನದ ಮರವೆ ತನುವಿನಲ್ಲಿರಲು ಅದೆಂತೋ ಅರಿವು ? 

ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೆ ತಲೆಯೊಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, 

ತಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಕ್ಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ಎಂತು ಹರಿವುದೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು, 

ಬಾರದ ಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ - ಸುಖಿಗಳಾದರಯ್ಯಾ . 
| ೪೨|| 

೩೫೩ 

ಲೋಕಒಂದನೆಂದಡೆ ತಾನೊಂದನೆನಬೇಡ. 

ಮತ್ತಾರೇನೆಂದಡೆಯೂ ತನ್ನನೆಂದರೆನಬೇಡ. 

ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗುಂಡನಿಕ್ಕಿದಂತಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯರು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೪ || 
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ನಾಚಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ , ನಾಚದೆ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ . 

ಹೇಸಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ , ಹೇಸದೆ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ . 

ಆಲಸಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ , ಆಲಸದೆ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ . 

ನಾಚದೆ ಹೇಸದೆ ಆಲಸದೆ ಮಾದಡೆ ಮಾದುದು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
I 

ಬಂದುದನೆಲ್ಲವ ನುಂಗಿ, ಬಾರದುದನೆಲ್ಲವ ನುಂಗಿ , 

ಆರಿಗಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಎನಗಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಅರತು ನೀನು, ನಾನೆಂದರಿದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೪೫|| 

೩೫೬ 

ಅಂಗಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಶನಕ್ಕೆ ನೆರೆದು, ಲಿಂಗವಾರ್ತೆಯ ನುಡಿವರಯ್ಯಾ . 

ಕಾಯಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳವಳಿಸಿ ನುಡಿವರಯ್ಯಾ . 

ಮನಬಂದ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿವಿರಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿಯದೊ ? II೪೬11 

೩೫೭ 

ಆದಿಯನರಿಯರು ಅನಾದಿಯನರಿಯರು, 

ಒಂದರೊಳಗಿಪ್ಪ ಎರಡನರಿಯರು, 

ಎರಡರೊಳಗಿಪ್ಪ ಮೂರರ ಕೀಲನರಿಯರು, 

ಮೂರರ ಸಂದು ಆರಾದುದನರಿಯರು. 

ಆರೆಂದು ನುಡಿವ ಗಾರು ಮಾತು ತಾನಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರ[ ನು ನಿಲವನರಿದಡೆ, - ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ . 

ಅರಿಯದಿರ್ದಡೆ ಬಹುಮುಖವಯ್ಯಾ . 
11೪೭|| 

೩೫೮ 

ಸುಖವಿಲ್ಲ ಸೂಳೆಗೆ ಪಥವಿಲ್ಲ ಶೀಲಕ್ಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗದು ನೇಮವ, ನೋಡಲಾಗದು ಶೀಲವ . 

ಸತ್ಯವೆಂಬುದೆ ಸತ್ಶೀಲ, - ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯ ಬಲ್ಲಂಗೆ ! || ೪೮|| 
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೩೫೯ 

ಆಕಾರ ನಿರಾಕಾರವೆಂಬೆರಡೂ ಸ್ವರೂಪಂಗಳು ; 

ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ, ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನ, 

ಒಂದು ವ್ಯಾಕುಳ, ಒಂದು ನಿರಾಕುಳ. 

ಉಭಯಕುಳರಹಿತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ನಿಶ್ಚಿಂತನು . 11೪೯ || 

೩೬೦ 

ತುಂಬಿದ ತೊರೆಯ ಹಾಯ್ ಹೆವೆಂದು 

ಹರುಗೋಲನೇರುವ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ. . 

ತೊರೆಯೊಳಗಣ ನೆಗಳು ಹರುಗೋಲ ನುಂಗಿದಡೆ, ಗತಿಯಿಲ್ಲ . 

ಎಚ್ಚತ್ತು ನಡಿಸಿರೆ. 

ನಡುದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಯ್ದಿದಡೆ, 

ಹರುಗೋಲು ಮುಳುಗದೆ, ಏರಿದವರು ಸತ್ತರು. 

ಇದರೊಳಹೊರಗನರಿದಾತನಲ್ಲದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಶರಣನಲ್ಲ . 
11೫OID 

೩೬೧ 

ಬಲ್ಲ ನಿತ ಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ, ಅರಿಯದುದನೆಂತು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ? 

ಅರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆ ? 

ಅರಿಯದುದನಾರಿಗೂ ಅರಿಯಬಾರದು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿಯದಡೆರಡು, ಅರಿದೊಡೆಂದೇ 

- 11೫OIL 

೩೬೨ 

ಅರಿದೆವರಿದೆವೆಂಬಿರಿ ಅರಿದ ಪರಿಯೆಂತು ಹೇಳಿರೆ ? 

ಅರಿದವರು ಅರಿದೆವೆಂಬರೆ ? 

ಅರಿಯಬಾರದ ಘನವನರಿದು, 

ಅರಿಯದಂತಿಪ್ಪರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೨ll 

೩೬೩ 

ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಿ, ಮಧ್ಯಮಜ್ಞಾನಿ ವೇಷಧಾರಿ , 

ಅತೀತಜ್ಞಾನಿ ಆರೂಢ, ಆರೂಢನಾದರೂ ಅರಿಯಬಾರದಯ್ಯಾ . 

ಜ್ಞಾನವನರಿಯದಾತ ಅಜ್ಞಾನಿ, ನಾಮನಷ್ಟ . 
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ಈ ಚತುರ್ವಿಧದೊಳಗೆ ಆವಂಗವೂ ಇಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ . 
|| ೫ || 

೩೬೪ 

ಕಂಕಳ ತೂಕ (ನೋಟ?) ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರ. 

ಅಂಗಜೀವಿಗಳ ಕೂಡೆ ನುಡಿವನೆ ಶರಣನು ? 

ನಡೆನುಡಿ ಮುಗ್ಗ , ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 
11. 

೩೬೫ 

ದೂರದ ತುದಿಗೊಂಬನಾರಯ್ಯ ಗೆಲುವರು ? 

ಮೀರಲಿಲ್ಲದ ನಿರಾಳದ ಘನವನು (ನಿಲವನು ?), 

ಮೀರಿ, ಕಾಬ ಘನವನು ಬೇರೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ . 

ತೋರಿಕಾಬಡೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ . 

ಓರೆ ಆವಿನ ಹಾಲನಾರಯ್ಯ ಕರೆವರು ? 

ಮೂರುಲೋಕದೊಳಗೆ ತಾನಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1} CS1j 

೩.೬೬ 

ನಚ್ಚುಮಚ್ಚಂಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯವೆಂದೆನಲಿಲ್ಲ . 

ತಾನು ಲಿಂಗವೊ ? ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವೊ ? 

ಆವುದು ಲಿಂಗ ? ಬಲ್ಲವರು ನೀವು ಹೇಳಿರೆ 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂ ( ಸಂ ?)ಗಿಯಲ್ಲ , ಸಂಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಿಯಲ್ಲ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಸಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 11೫೬ || 

೩೬೭ 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೃಷ್ಟವೆಂದಡೆ 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವಿರೆ ? 

ಸಂದೇಹದಿಂದ ಸವೆಯಿತ್ತು ಲೋಕವು. 

ಕನ್ನಡಿಯುಂಡ ಬಿಂಬ , ಕಬ್ಬನವುಂಡ ನೀರು, 

ಕಬ್ಬಿಸಿಲು ಅರಿಸಿನವ ನುಂಗಿದಂತೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು. 11೫೭|| 
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೩೬೮ 

ಉಗುಳ ನುಂಗಿ, ಹಸಿವ ಕಳೆದು, ತೆವರ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆಯ್ದು 

ನೋಡಿನೋಡಿ ಸುಖಂಬಡೆದೆನಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಗಳೇ ಕರುವಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 11೫೮|| 

೩೬೯ 

ಲೋಕವಿರಹಿತ ಶರಣ , ಶರಣವಿರಹಿತ ಲೋಕ. 

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗು. 

ಅರಿವು ಮರಹಿಲ್ಲದ ಘನವು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 11೫೯ || 

೩೭೦ 

ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕ ತಾನಿರ್ದಿ , 

ಗಗನ ಮೇರುಮಂದಿರ ತಾನಿರ್ದಿ , 

ಸಕಲಭುವನ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ , 

ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಶಿವತತ್ವ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ , 

ಅಂತರ ಮಹದಂತರ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ , 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ . 
11೬OIL 

೩೭೧ 

ಕೊಂಕಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು 

ತಪವ ಮಾಡುವ ಸಪ್ತ ಋಷಿಯರ ನುಂಗಿತ್ತು 

ನವನಾಥಸಿದ್ದರತೊಳದುಳಿಯಿತ್ತು , 

ಅರುಹಿರಿಯರ ತಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಅರಿಯಿತ್ತು . 

ಕಪಿಜನ ವೈರಿ ಸರ್ಪನ ಹೇಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆಯ್ದಿತ್ತು. 

ಯೋಗಿಗಳ ಭೋಗಿಗಳ ಕೊಲ್ಲದಕೊಲೆಯ ಕೊಂದಿತ್ತು . 

ಕಾಮನ ಅರೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗಿತ್ತು , 

ಕೋಳಿಯ ಹಂಜರನನಾಸಿಕ ಬೆಕ್ಕ ನುಂಗಿತ್ತು , 

ಕೋಳಿಯ ಅರ್ಕಜದ ಅರಿವನರಿವ ಅರುಹಿರಿಯರ ಮಿಕ್ಕು ; 

ಭಾವಸೊಕ್ಕನುಂಡು ಕೊಕ್ಕರನಾಯಿತ್ತು . 

ಹಿಂದಿರ್ದ ಕೋಳಿಯ ಕೊಕ್ಕರನ ಕಪಿಯ , ಭಾವವ ಅರಿಯದಿರ್ದ ಕಾರಣ 



೧೦೭ 
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ಕೆದರಿದ ಚರಣ ಉಡುಗಿ, ಮರಣವರಿಯದೆ, ಕರಣದೇಹತ್ವವಿಲ್ಲದೆ, 

ಲಿಂಗೈಕ್ಯ - ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಪುರುಷ. 

ಇದನರಿದು ನುಂಗಿದಾತನೆ ಪರಮಶಿವಯೋಗಿ 

ಭಂಗವರಿಯದ, ಜನನದ ಹೊಲಬರಿಯದ, ಭಾವದ ಜೀವವರಿಯದ ! 

- ಇದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು ಲಿಂಗಸ್ವಯಶಕ್ತಿಶರಣ ತಾನೆ. 
11೬೧!! 

೩೭೨ 

ತನ್ನನರಿಯದ ಅರಿವೆಂತುಟೊ ? ತನ್ನ ಮರೆದ ಮರಹತುಟೊ ? 

ಅರಿದವರು ಮರೆದವರು 

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿಪ್ಪರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
106 

೩೩ 

ಮಾಯಾಮಲಿನ ಮನದಿಂದಗಲದೆ, 

ಕಾಯದ ದಂದುಗ ಕಳೆಯಿಂದಗಲದೆ, 

ಅರಿವು ಬರಿದೆ ಬಪ್ಪುದೆ? ನಿಜವು ಬರಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದೆ ? 

ಮರುಳೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ, 

ನಿನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದು ನೋಡಾ, 

11೬೩|| 

೩೭೪ 

ಜ್ಞಾನಚಕ್ರ : 

ಪರಮ ತತ್ವ ಪರಮಜ್ಞಾನ ಪರಮಾರ್ಥ ಪರಾಪರ 

ವಾಲ್ಮೀನಕ್ಕಗೋಚರ ಶಬ್ದ ಗಂಭೀರ ಉಪಮಾತೀತ, ಉನ್ನತ ಪರಶಿವ, 

ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಸುಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭೆಯ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಸುಳಿದಾಡುವ 

ಪರಮಾನಂದದ ಮಹಾಮಹಿಮಂಗೆ, 

ಶಿವಜ್ಞಾನವೆ ಶೃಂಗಾರ, ಮಹಾಬೆಳಗೆ ವಿಭೂತಿ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮವೆ ದರ್ಶನ 

ಗಗನಸ್ಥಾನವೆ ಕಂಥೆ, ಆಕಾಶವೆ ಟೊಪ್ಪರ, 

ಅಜಾಂಡ - ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ , 

ಆದಿ ಆಧಾರವೆ ಕಕ್ಷಪಾಳ ಅನಾಹತವೆ ಒಡ್ಯಾಣ, ಅದೈತವೆ ಯೋಗವಟ್ಟಿಗೆ, 

ಅಗಮ್ಯವೆಯೋಗವಾವುಗೆ, ಅಚಳಿತವೆ ಖರ್ಪರ, ಅಪ್ರಾಮಣವೆ ಲಾಕುಳ, 

ಅವಿಚಾರವೆ ಸುಳುಹು, ಅಕಲ್ಪಿತವೆ ಭಿಕ್ಷೆ , ಕೊಂಡುದೆ ಗಮನ, ನಿಂದುದೆ ನಿವಾಸ, - 

ನಿಶ್ಚಿಂತವೆಂಬ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕುಳವೆಂಬ ಸಿಂಹಾಸನವನಿಕ್ಕಿ ; 

ಗಗನಗಂಭೀರದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಅಗೋಚರದ ಅಗ್ರಣಿಯ ತಂದು 
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ಮಹಾಘನಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು; 

ಬಿಂದ್ವಾಕಾಶವೆ ಗಂಧ, ಮಹದಾಕಾಶವೆ ಅಕ್ಷತೆ, ಪರಾಪರವೆ ಪತ್ರೆಪುಪ್ಪ , 

ನಿರ್ಮಳವೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಪ್ರಕಾಶವೆ ಪೂಜೆ, 

ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಧೂಪದೀಪಾರತಿ, 

ಸಕಲ ಭುವನಾದಿಭುವನಂಗಳೆ ಸಯದಾನ, ಆಚಾರವೆ ಅರ್ಪಿತ, ಮಹತ್ವವೆ ಸಿತಾಳ, 

ಅಖಂಡಿತವೆ ಅಡಕೆ , ಏಕೋಭಾವವೆ ಎಲೆ, ಶುದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರವೆ ಸುಣ್ಣ - 

ವಿವೇಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ವೀಳೆಯವನವಧರಿಸೂದು. 

ಮಹಾಲಿಂಗದ ಪರಿಣಾಮವೆ ಪ್ರಸಾದ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವೆ ಸಂತೋಷ. 

ಸಹಜ ನಿರಾಭಾರಿಗಳ ಮೇಳದಿಂದ,ನಿಮದ ನಿಭ್ರಾಂತಿನ ಸುಸಂಗದಲ್ಲಿ - 

ನಿರಾಶಾಪದವೆ ಅನುಕೂಲ, ನಿಶ್ಯಬ್ದವೆ ಅನುಭಾವ, 

ಅನುಪಮದ ನಿಶೂನ್ಯವೆ ವಿಶ್ರಾಮ , ನಿರಾಕಾರವೆ ಗಮನ. 

ನಿರಂತರ ಪಾತಾಳ ಊರ್ಧ್ವದ ಪವನ; - ತ್ರಿಭುವನಗಿರಿಯೆಂಬ ಪರ್ವತವನೇರಿ, 

ಕಾಯವೆಂಬ ಕದಳಿಯ ಹೊಕ್ಕು ಸುಳಿದಾಡುವ 

ಪರಮಾನಂದದ ಮಹಾಮಹಿಮಂಗೆ; 

ಇಹಲೋಕವೇನು ? ಪರಲೋಕವೇನು ? - 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಮ್ಮ ನಿರಾಳ ಪರಮಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ದಿ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವನರಿದ ಮಹಾಮಹಿಮ ಶರಣಂಗೆ , 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು . 11೬೪।। 

೩೫ 

ಊರದ ಚೇಳಿನ ಏರದ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ , ಮೂರುಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ನರಳಿತ್ತು ! 

ಹುಟ್ಟದ ಗಿಡುವಿನ ಬಿಟ್ಟ ಎಲೆಯ ತಂದು ಮುಟ್ಟದೆ ಹೂಸಲು; 

ಮಾಬುದು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೬811 

೩೭೬ 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದುನೋಡಿದರೆ : ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ . 

ಅರಿವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೆ ತದ್ಧತವಾಗಿಯದೆ. 

ಅನ್ಯಭಾವವ ನೆನೆಯದೆತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೆಚ್ಚರಬಲ್ಲಡೆ 

ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ತನ್ಮಯವು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು. 

11೬೬ || 
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೩೭೭ 

ಜಗದಗಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಬಲೆ, ಯುಗಜುಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯದುನೋಡಾ! 

( ಅದು) ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದು; - ತನ್ನ ಇರವಿನ ಪರಿ ಇಂತುಟಾಗಿ ! 

ಜಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳುಲಿದುಲಿದು ಮರಳಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿಯೆ ಬೀಳಲು; 

ಬಲೆಯ ನೇಣು ಬಗ್ಗುರಿಯ ಕೈಯಲಿರಲು, 

ಬಲೆಯ ನೇಣ ಕಣ್ಣಿ ಕಳಚಿ, 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತವೆ ನಿಂದು, 

ಒಡಲುಪಾಧಿಯನರಿಯದೆ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದು, 

ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಅಣಿಮಾದಿ ಗುಣಂಗಳನಿತ್ತು , 

ಮನೋಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ ನೆನೆವುತ್ತಿರ್ದು ಸುಖಿಯಾದ; 

ಪ್ರಾಣನಾಥನ ಕಾಯ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಕ್ಕೆ , ಪ್ರಾಣಶೂನ್ಯಶರಣ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಬೆರಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲ . || ೬೭|| 

೩೭೮ 

ಇಲ್ಲ ವೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಉಂಟೆಂಬ ಪರಿಭಾವ, 

ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನದೆ ತಾನೆ ನಿಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಾನೆ ಹಿಂಗಿಸಲು; 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಜ್ಞಾನ ಉದಯಿಸಿತ್ತು ! 

ಎಲ್ಲಾ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಿಜಪದವ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲ . 11೬೮!! 

೩೭೯ 

ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಿತ್ತು . 

ಒಡನೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ತನ್ನನರಿಯದ ಕಾರಣ. 

ಇದು ಒಂದು ಸೋಜಿಗವ ಕಂಡೆ. 

ಕೂಡೆ ಭರಿತವೆಂದರಿಯಲು ಅಂಗದಲಳವಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೧೬೯ || 

೩೮೦ 

ಭವವಿರಹಿತಂಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡುವರು ನೀವುಕೇಳಿರಣ್ಣಾ . 

ಭವದ ಬಾಧೆಯೊಳಗೆ ನೀವಿದ್ದು ಅಭವಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಯಂತೆ ? 

ತಾನಭವನಾದಲ್ಲದೆ ಸಹಜಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬಾರದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭OIL 
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ಭವಿಯ ಕಳೆದೆವೆಂಬ ಮರುಳು ಜನಂಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ; 

ಭವಿಯಲ್ಲವೆ ನಿಮ್ಮ ತನುಗುಣಾದಿಗಳು ? 

ಭವಿಯಲ್ಲವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಗುಣಾದಿಗಳು ? 

ಭವಿಯಲ್ಲವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗುಣಾದಿಗಳು ? 

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭವಿಯ ಹಿಡಿದು ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು. 

ನಾನು ಭವಿಯ ಪೂಜಿಸಿ ಭವನಾಸ್ತಿಯಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. | ೭೧|| 

೩೮೨ 

ಭವಿಬೀಜವೃಕ್ಷದ ಫಲದೊಳಗೆ, ಭಕ್ತಿಬೀಜವೃಕ್ಷ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು ! 

ಭಕ್ತಿಬೀಜವೃಕ್ಷದ ಫಲದೊಳಗೆ , ಶರಣಬೀಜವೃಕ್ಷ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು ! 

ಶರಣಬೀಜವೃಕ್ಷದ ಫಲದೊಳಗೆ; 

ಕುಲನಾಶಕನಾದ ಶರಣ ಒಂದೆ ಬಸುರಲ್ಲಿ ಬಂದ 

ಬಂದು, ಬಳಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಮಾರಿಯಾದ ಶರಣ. 

ಭವಿಭಕ್ತ ಭವಿಬೀಜವೃಕ್ಷದ ತಂಪು ನೆಳಲ ಬಿಟ್ಟು , 

ಕುಳ್ಳಿರ್ದಲ್ಲಿಯೆ; ಬಳಿ ಬಳಿಯ ಬಯಲಾದ ಶರಣ ! 

[ ನಾದ] ಬಿಂದು ಬೀಜವಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿ ಹಾರಿಹೋದಲ್ಲಿ ; ಇನ್ನೇನ ಹೇಳಲುಂಟು ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದು ಭವಿಗೆ ಭವಿಯಾದಾತಂಗೆ 

ಇನ್ನೇನು ಪಥ ( ಪದ? ) ವುಂಟಯ್ಯಾ ? || ೨|| 

೩೮೩ 

ಹುಟ್ಟಿದಕೂಸಿಂಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ , ವಿಭೂತಿಯ ಹೂಸಿ, 

ಲಿಂಗವ ತೋರಿ- ಜೋಜೋ ' ಎಂದು 

ಜೋಗುಳವಾಡಿದಳು ಮಾಯಾದೇವಿಯಕ್ಕ ! 

ಜೋಜೋ ' ಎಂಬ ಸರ ಹರಿದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು , 

ಕೂಸು ಸತ್ತಿತ್ತು ; ಗುಹೇಶ್ವರನುಳಿದನು ! 
11೭೩ || 

೩೮೪ 

ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಗಿರ್ದ 

ಶರಣನ ಪರಿಯನರಸಲುಂಟೆ ? ಗತಿಯ ಹೇಳಲುಂಟೆ ? 

ಶಿಶು ಕಂಡ ಕನಸಿನಂತಿಪ್ಪರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ! 
11೭೪|| 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೧೧ 

೩೮೫ 

ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸುವರಯ್ಯಾ . 

ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕಿಕ್ಕಿ ಆಳುವರಯ್ಯಾ , 

ಆನು ಕಂಡು ಮರುಗಿ ' ಅಕಟಕಟಾ' ಎಂದೆನಲ್ಲಾ ! 

ಕೂಗಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಯಿಲ್ಲ ಹೋದಹೊಲಬನರಿಯರು 

ದೇವಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಬಾಳುದಲೆಯ ಹಿಡಿದೆನು. || ೭೫ | 

೩೮ 

ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವೆಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ , 

ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮರವೆ ತಾನೆ ನಿಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಕಾಯದ ಕಳವಳವ ವಾಯವೆಂದರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ 

ದೇವ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲುವು ತಾನೆ ನೋಡಾ. 11೭೬ || 

೩೮೭ 

ಬಿಸಿಲೆಂಬ ಗುರುವಿಂಗೆ ನೆಳಲೆಂಬ ಶಿಷ್ಯ . 

ನಿರಾಳಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಯಲೆ ಸೆಜ್ಜೆ , ವಾಯುವೆ ಶಿವದಾರ , 

ಬೆಳಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ. 

ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಚಿತ್ತವ ಹರಿಯಲೀಯದೆ, 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು ಸುಖಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೭|| 

೩೮೮ 

ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳಳಿದು ನವಚಕ್ರಂಗಳು ಭಿನ್ನವಾದ ಬಳಿಕ 

ಇನ್ನೇನೊ ? ಇನ್ನೇನೊ ? 

ಪುಣ್ಯ - ಪಾಪವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೊ ? ಇನ್ನೇನೊ ? 

ಸ್ವರ್ಗ - ನರಕವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೊ ? ಇನ್ನೇನೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸಿ ಸುಖಿಯಾದ ಬಳಿಕ 

ಇನ್ನೇನೊ ? ಇನ್ನೇನೊ ? || ೭೮|| 

೩೮೯ 

ಪೃಥ್ವಿಯನತಿಗಳೆದ ಸ್ಥಾವರಂಗಳಿಲ್ಲ ; 

ಅಪ್ಪುವನತಿಗಳೆದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ . 

ಅಗ್ನಿಯನತಿಗಳೆದ ಹೋಮ ಸಮಾಧಿಗಳಿಲ್ಲ . 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ವಾಯುವನತಿಗಳೆದ ನೇಮನಿತ್ಯಂಗಳಿಲ್ಲ . 

ಆಕಾಶವನತಿಗಳೆದ ಧ್ಯಾನ ಮೌನಂಗಳಿಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂದರಿದವಂಗೆ ಇನ್ಯಾವಂಗವೂ ಇಲ್ಲ , 
ರದಂದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವು '' ' 

11೭೯ || 

೩೯೦ 

ಪೃಥ್ವಿ ಜಡನೆಂದರಿದವಂಗೆ ಸ್ಥಾವರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಗಲೇಕಯ್ಯಾ ? 

ಅಪ್ಪು ಜಡನೆಂದರಿದವಂಗೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವೇಕಯ್ಯಾ ? 

ತೇಜ ಜಡನೆಂದರಿದವಂಗೆ ಹೋಮ ಸಮಾಧಿಗಳೇಕಯ್ಯಾ ? 

ವಾಯು ಜಡನೆಂದರಿದವಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮೌನಂಗಳ ಹಿಡಿಯಲೇಕಯ್ಯಾ ? 

ಆಕಾಶ ಜಡನೆಂದರಿದವಂಗೆ ಮಂತ್ರ ( ತಾ ?) ರೂಢಿ ಏಕಯ್ಯಾ ? 

ಇನಿತೂ ಜಡನೆಂದರಿದವಂಗೆ ವಿಧಿ ಕಿಂಕರತೆ ಇಲ್ಲವಯ್ಯಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಜವು ಇದು ತಾನೆಂದರಿದ ಮಹಾತ್ಮಂಗೆ. II೮III 

೩೯೧ 

ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ನಿಂದು ನೋಡಲೋ ಕಂದಾ, 

ಅದೇನು ಸೋಜಿಗವೊ ? ಬಿಂದು ಛಂದವಲ್ಲ 

ಬಂದ ಪರಿಯನು ಗುಹೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲ ಕಂದಾ. 11೮೧ | 

೩೯೨ 

ಪೃಥ್ವಿಯಲೊದಗಿದ ಘಟವು ಪೃಥ್ವಿಯಲಡಗಿದಡೆ 

ಆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ! 

ಅಪ್ಪುವಿನಲೊದಗಿದ ಘಟವು ಅಪ್ಪುವಿನಲಡಗಿದಡೆ 

ಆ ಅಪ್ಪುವಿನ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ! 

ತೇಜದಲೊದಗಿದ ಘಟವು ತೇಜದಲಡಗಿದಡೆ 

ಆ ತೇಜದ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ! 

ವಾಯುವಿನಲೊದಗಿದ ಘಟವು ವಾಯುವಿನಲಡಗಿದಡೆ 

ಆ ವಾಯುವಿನ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ! 

ಆಕಾಶದಲೊದಗಿದ ಘಟವು ಆಕಾಶದಲಡಗಿದಡೆ 

ಆ ಆಕಾಶದ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದಲೊದಗಿದ ಘಟವು ಲಿಂಗದಲಡಗಿದಡೆ , 

ಆ ಲಿಂಗದ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ. - 
11೮೨|| 



೧೧ . 
ಶರಣಸ್ಥಲ 

೩೯೩ 

ಸಕಲ ಭುವನಾದಿಭುವನಂಗಳಿಗೆ ತಂದೆ, ಸಕಲದೇವಾಧಿದೇವರ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ. 

ಭವಭವದಲ್ಲಿ ನೀನೆನ್ನ ತಂದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿರಾಳದಲಿ ನೀನೆನ್ನ ತಂದೆ. 
|| ೮ || 

೩೯೪ 

ಬಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೊಂದಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆಮ್ಮವರು. 

ಎಲ್ಲಿಯದು ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲಿಯದು ಜಂಗಮ ? 

ಎಲ್ಲಿಯದು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯಾ ? 

ಅಲ್ಲದವರೊಡನಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟರಯ್ಯಾ , 

ಅನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಬಯಲಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
ಅದ ಬದು 

|| ೮೪!! 

ಆದಿಯ ಶರಣನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆಯ ಮಾಡಲು, 

ಯುಗ ಜುಗದವರೆಲ್ಲಾ ನಿಬ್ಬಣ ಹೋದರು. 

ಹೋದನಿಬ್ಬಣಿಗರು ಮರಳರು ! 

ಮದುವಣಿಗನ ಸುದ್ದಿಯನರಿಯಲು ಬಾರದು. 

ಹಂದರವಳಿಯದು, ಹಸೆ ಮುನ್ನಲುಡುಗದು ! 

ಬಂದಬಂದವರೆಲ್ಲಾ ಮಿಂದುಂಡು ಹೋದರು . 

[ ಇದರಂತುವನರಿಯದೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬರಡಾಯಿತ್ತು ] 

ಇದರಂತುವನರಿದಡೆ - 

ಗುಹೇಶ್ವರಶಬ್ದವನೊಳಕೊಂಡ ಮಹಂತ ಬಯಲು! 
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೩೯೬ 

ಮರನೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮನಸುಟ್ಟಂತಾದೆನಯ್ಯಾ . 

ಬಯಲ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಳ ನಾಸಿಕವನಪ್ಪಿದಂತಾದೆನಯ್ಯಾ. 

ಕರುವಿನ ಬೊಂಬೆಯನುರಿಯುಂಡಂತಾದೆನಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಭವಗೆಟ್ಟೆನಯ್ಯಾ , 11೮೬ || 



೧೧೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೩೯೭ 

ಐವರ ಸಂಗದಿಂದ ಬಂದೆ ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಐವರ ಸಂಗದಿಂದ ನಿಂದೆನೋಡಯ್ಯಾ , 

ಈ ಐವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. 

ನಾನೊಬ್ಬನೆ ನಿಸ್ಸಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿದೆನಲ್ಲಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ರೂಹಿಲ್ಲದ ಘನವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . || ೮೭11 

೩೯೮ 

ಸಟೆ ದಿಟವಾದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಮುಟ್ಟದೆ ಇರಬೇಕು. 

ಅತಿರತಿ ಗತಿಮತಿಗೆ ಮಂದವಾಯಿತ್ತು . 

ಎಂಟು ಹಿಟ್ಟು ಪಂಚಮಠವುಂಟು ಧರೆಯ ಮೇಲೆ. 

ನರಸುರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಭಾರವ ಹೊತ್ತು ಬಂದೈದಾರೆ . 

ಹಿಟ್ಟು ನಷ್ಟ , ಮಠ ಹಾಳು , ಊರಿಗುಪಟಳ , 

ಮಠವ ಸುಟ್ಟು ಗಹೇಶ್ವರ ಬೀದಿಗರುವಾದ. 
|| ೮೮।। 

೩೯೯ 

ಮತಿಯೊಳಗೊಂದು ದುರ್ಮತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ; 

ಮತಿಯ ಮರವೆಯೊಳಕೊಂಡು, 

ಭವಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿ ಕೆಡಹಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಅಖಂಡಿತವ ತಂದು ಮತಿಯೊಳಗೆ ವೇದಿಸಲು, 

ಗತಿಗೆಟ್ಟು ನಿಂದಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೮ || 

( ೪og 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೆ ಜಗವ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಅಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದ ತಲೆ ಆಕಾಶವ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಅಟ್ಟೆ ಬೇರೆ, ತಲೆ ಬೇರಾದಡೆ - ಮನ ಸಂಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ! 

ಅಟ್ಟೆಯನೂ ತಲೆಯನೂ ಬಯಲು ನುಂಗಿದಡೆ, 

ಅನು ನುಂಗಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರನಿಲ್ಲದಂತೆ ! 
116 OLI 

೪ . 

ಅಹಂಕಾರವನೆ ಮರೆದು, ದೇಹಗುಣಂಗಳನೆ ಜರೆದು, 

ಇಹ ಪರವು ತಾನೆಂದರಿದ ಕಾರಣ , ಸೋಹ ಭಾವ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತ್ತು , 



ಶರಣಸ್ಥಲ 

ಸಹಜದುದಯದ ನಿಲವಿಂಗೆ, 

ಮಹಾಘನಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು ಸ್ವಾಯತವಾದ ಕಾರಣ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು ಉಪಮಾತೀತನು. 
H€ 011 

೪೦೨ 

ಕಾಯ ಭಿನ್ನವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಮುಟ್ಟಿಸುವರು ಲಿಂಗವನು. 

ಮುಟ್ಟಲಾಗದು ಲಿಂಗವನು; ಮುಟ್ಟಿದಾತ ಮುಂದೆ ಹೋದ. 

ಮುನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಉಪಜೀವಿಗಳಾದರು. 

ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಗತಿಯುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೯೨|| 

೪೦೩ 

ಬಿತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯದೆ ತುಂಬಿದ ರಾಶಿಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ 

ಸುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂದವರಾರೊ ? 

ಇದ, ಹೇಳಲೂ ಬಾರದು ಕೇಳಲೂ ಬಾರದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು, 

ಲಚ್ಚಣವಳಿಯದೆ ರಾಶಿಯನಳೆದನು. 
11೯೩ || 

೪೦೪ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಯನೊಳಕೊಂಡು, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನೊಳಕೊಂಡು, 

ಆತ್ಮಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನೊಳಕೊಂಡು, ಇಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ಕಾಣೆನಯ್ಯಾ ನಾನು, 

ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರ ಕಾಣೆನಯ್ಯಾ . 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುವ ತನುಗುಣಾದಿಗಳ, ಮನಗುಣಾದಿಗಳ, 

ಪ್ರಾಣಗುಣಾದಿಗಳ ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಶರಣರಹರೆ ? 

ತನು ಮನ ಧನವ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಹರೆ ? 

ಉಂಬವರ ಕಂಡುಕೈನೀಡಿದಡೆ ಪ್ರಸಾದಿಗಳಹರೆ ? 

ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಆತ್ಮ ಸಂಗ - ಈ ತ್ರಿವಿಧದ ಭೇದವ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲ . 11೯೪|| 

೪೦೫ 

ಲೋಕದ ನಚ್ಚು ಮಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಯಿತ್ತು . 

ಏನು ಹತ್ತಿತ್ತೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ , 

ಏನು ಹೊಂದಿ ( ಹೊದ್ದಿ ? ತ್ತೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ , 



೧೧೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಗ್ರಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತಾಗಿ 

ನಾನೇನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ . 

೪೦೬ 

ಧರೆಯ ಮೇಲಣ ಜನಿತಕ್ಕೆ ಉರಗನ ಅಧರಪಾನ. 

ನಖಕಂಕಣ ( ನ ಖ ಕಂ ಕ ಣ ?) ಮುಖ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಶಿರವ ನುಂಗಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಉತ್ತರಾಪಥದ ಕೊಡಗೂಸು ಈಶಾನ್ಯದ ಒಡಲೊಳಗೆ ಅಡಗಿ , 

ಸಾಕಾರದ ಸಂಗವ ನುಂಗಿದ ಭಾಷೆಯನರಿಯದ ಮುಗ್ಗೆ ! 

ಅರಿವಿನೊಳಗಣ ಮರಹು, ಮರಹಿನೊಳಗಣ ಅರಿವು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಯ ನುಂಗಿತ್ತು . ||೯೬|| 

೪೦೭ 

ಊರಕ್ಕಿ ರೆಣ್ಣೆ : - ` ಮಾರಿಕವ್ವ ತಾಯೆ ಬಾರೆ, 

ಕುಮಾರನ ತಲೆಗಾಯಿ ' ಎಂಬಂತೆ; 

ಕಾಡ ಹೂ ಕೈಯ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸುವಾತನ ಭಕ್ತನೆಂಬರು, ಅಲ್ಲ . 

ತಾನು ಲಿಂಗ ತನ್ನ ಮನವೆ ಪುಷ್ಪ . 

ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಿಸುವಾತನೆ ಸದ್ಭಕ್ತನು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೯೬ || 

೪೮ 

ವಾಯದ ಪಿಂಡಿಗೆ ಮಾಯದ ದೇವರಿಗೆ 

ವಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯವ ಬಳಲಿಸದೆ ಪೂಜಿಸಿರೊ . 

ಕಟ್ಟುಗೂಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇವರ ಪೂಜಿಸಲು, 

ಸೂಜಿಯ ಪೋಣಿಸಿ ದಾರವ ಮರೆದಡೆ 

ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೯೮|| 

೪೦೯ 

ಭಿತ್ತಿ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿತ್ತು ; 

ಪ್ರಥಮ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ; 

ಎರಡನೆಯ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಹೋಗುತ್ತ ಬರುತ್ತ ಇದ್ದಿತ್ತು , 

ಮೂರನೆಯ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಹೋಯಿತ್ತು ಮರಳಿ ಬಾರದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ತ್ರಿವಿಧದಿಂದತ್ತತ್ತಿ ! 
11೯೯|| 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೧೭ 

೪೧ 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಾದ ಬಳಿಕ , 

ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ , 

ಒಳಹೊರಗೆಂಬ ಉಭಯವು ಏಕಾರ್ಥವಾಯಿತ್ತು , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆದೆನಾಗಿ, 

೪೧೧ . 

ಹಿಂದೆ ಮುನ್ನೂರರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಮುಂದೆ ಮುನ್ನೂರರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಇನ್ನೂ ಕೊಯ್ತಾನೆ ಪುಷ್ಪಂಗಳನು. 

ಉನ್ನತನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಕರಡಗೆ ತುಂಬದುನೋಡಾ! 

ಇನ್ನೂ ಕೊಯ್ತಾನೆ ಪುಷ್ಪಂಗಳನು - ಆ ಕುಲಗಿರಿಗೆ ಮೇರುಗಿರಿ ಘನವೆಂದರಿಯರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೂ ಅರಿಯರು. 11೧011 

ಮಹಾಮೇರುವಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿರ್ದು, 

ಭೂತದ ನೆಳಲನಾಚರಿಸುವ ಕರ್ಮಿ, ನೀ ಕೇಳಾ, 

ಆ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವೆಂದೇನೊ ? 

ಪರಿಮಳಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಗಳೆಂದೇನೊ ? 

ಜಗಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧೂಪದೀಪಾರತಿಗಳೆಂದೇನೊ ? 

ಅಮೃತಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗಣೆಯೆಂದೇನೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಂತುವ ಬಲ್ಲವರಾರೊ ? II೧೦೨|| 

೪೧೩ 

ಹೂ ಕೊಯ್ಯಹೋದಡೆ ಹೂ ದೊರಕೊಳ್ಳದು. 

ಅಗ್ಗವಣಿಯ ತುಂಬುವಡೆ ಅಗ್ಗವಣಿ ತುಂಬದು. 

ಪೂಜಿಸ ಹೋದಡೆ ಪೂಜೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 

ಇದೇನುಸೋಜಿಗವೋ ಅಯ್ಯಾ ! 

ಅರಿದು ಮರೆದವನಲ್ಲ , ಬೆರಗು ಹಿಡಿದವನಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಬುದ್ದಿ ಇಂತುಟು. ||೧೩|| 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೪೧೪ 

ಶರಣ, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಲೆಂದು ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಕರವ ನೀಡಿದಡೆ, 

ಆ ಪುಷ್ಪ ನೋಡನೋಡಕರದೊಳಡಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಅದು ಓಗರದ ಗೊಬ್ಬರವ ನುಣ್ಣದು; 

ಕಾಮದಕಣ್ಣರಿಯದು, ನಿದ್ರೆಯ ಕಷ್ಟೊತ್ತದು. 

ಅದು ಅರುಣ ಚಂದ್ರ [ ರ] ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದು. 

ಲಿಂಗವೇದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪುಷ್ಪವನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದನು. 
|| ೧೪|| 

ಗಗನವೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಆಕಾಶವೆ ಅಗ್ನವಣಿ, 

ಚಂದ್ರ , ಸೂರ್ಯರಿಬ್ಬರು ಪುಷ್ಪ , ಬ್ರಹ್ಮ ಧೂಪ, ವಿಷ್ಣು ದೀಪ, 

ರುದ್ರನೋಗರ ! - ಸಯಧಾನ ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆನೋಡಾ! 
|| ೧೦೫|| 

೪೧೬ 

ಸರೋವರದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ತಾನಿಪ್ಪನು, 

ಕೆಂದಾವರೆಯ ಪುಷ್ಪದ ನೇಮವೆಂತೊ ? 

ಹೂವ ಮುಟ್ಟದೆಕೊಯ್ಯ ನೇಮವೆಂತೊ ? 

ಮುಟ್ಟದೆಕೊಯ್ದ ಮುಟ್ಟಿದ ಪರಿಮಳ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು. 
|| ೧೬ || 

ಹೊರಗನೆಕೊಯ್ದು ಹೊರಗನೆ ಪೂಜಿಸಿದವರ ಕಂಡು, 

ನಾಚಿದೆ ನಾಚಿದೆನಯ್ಯಾ , 

ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಅನು ( ನಿ ?) ಮಿಷಲಿಂಗವ ಕಂಡು, 

ಎನ್ನ ಮನೋಪುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದಡೆ 

ನಾಚಿಕೆ ಮಾದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹಿಯಾದೆನು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - 
II೧೦೭|| 



O 

ಶರಣಸ್ಥಲ 

೪೧೮ 

ಅರಗಿನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರಿಯ ಲಿಂಗವ ಕಂಡೆ. 

ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವರಾರೂ ಇಲ್ಲ . 

ಉತ್ತರಾಪಥದ ದಶನಾಡಿಗಳಿಗೆ, 

ಸುಮುತ್ತಿದ ಮಾಯ ಎತ್ತಲಿಗೆ ಹೋಯಿತ್ತು ? 

ಮರನೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮರನ ಸುಟ್ಟುದ ಕಂಡೆ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂದಿತ್ತು . 

Dು ಎting 

II೧೦೮|| 

ಮನ ಮುಟ್ಟದ ಮಜ್ಜನ ತನು ತಾಗದ ದೇಹಾರ, 

ಭಾವ ತಾಗದ ಪೂಜೆ, ಎದೆ ತಾಗದ ನೋಟ 

ವಾಯು ತಾಗದ ( ಲಿಂಗದ ಠಾವ ತೋರಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
TOO II 

೪೨೦ 

ಒಂದೆ ಹೂ , ಒಂದೆ ಅಗ್ನವಣಿ, ಒಂದೆ ಓಗರ, 

ಒಂದೆ ಪ್ರಸಾದ, ಒಂದೆ ಮನ, ಒಂದೆ ಲಿಂಗ, 

ನಂದಾದೀವಿಗೆ, ಕುಂದದ ಬೆಳಗು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂಜೆ- ಒಂದೇ . 

ಅನಾಹತವೆರಡಾಗಿ ಬರುಮುಖರಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. _ IIMI1 

೪೨ . 

ಮನವೆ ಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಾರ ನೆನೆವುದಯ್ಯಾ ? 

ಭಾವವೆ ಐಕ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಬಯಸುವುದಿನ್ನಾರನು ? 

ಭ್ರಮೆಯಳಿದು ನಿಜವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ 

ಅರಿವುದಿನ್ನಾರನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
IIQO011 

೪೨೨ 

ಗಗನದ ಮೇಲೊಂದು ಸರೋವರ; 

ಆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮುಖವ ತೊಳೆದು ಹೂವಕೊಯ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ; 

ದೇವರಿಗೆ ಮುಖಮಜ್ಜನವನೆರೆದು, ಪೂಜಿಸಿ ಹೊಡವಂಟಡೆ 

ಒಮ್ಮೆ ನಾಯಕನರಕ ತಪ್ಪದಲ್ಲಾ ! 

ದೇವಲೋಕದ ಪ್ರಮಥರ ಲಜ್ಜೆಯನೇನ ಹೇಳುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. IN೧೨|| 



೧೨೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೪೨೩ 

ಮಲಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಲದೇಹಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವೇಕೆ ? 

ಉಂಟೆ ವಿಷಯ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಪತಿಯಾದ ಶರಣಂಗೆ ? 

ಆಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರಮಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ , II೧೧೩|| 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವಡೆ; ನೀನು ಶುದ್ದ ನಿರ್ಮಲದೇಹಿ. 

ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಡೆ; ನಿನಗೆ ಗಗನಕಮಲಕುಸುಮದ ಅಖಂಡಿತಪೂಜೆ. 

ಧೂಪದೀಪಾರತಿಗಳ ಬೆಳಗುವಡೆ; ನೀನು ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶನು. 

ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವಡೆ; ನೀನು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನು. 

ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಗಳ ಮಾಡುವಡೆ; ನೀನು ಮುಟ್ಟಬಾರದ ಘನವೇದ್ಯನು. 

ನಿತ್ಯನೇಮಗಳ ಮಾಡುವಡೆ; 

ನಿನಗೆ ಅನಂತನಾಮಂಗಳಾದವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೧೪ || 

೪೨೫ 

ಒಲುಮೆಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಸಿನ ಹಂಗೇಕೆ ? 

ಬೇಟದ ಮರುಳಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಮುನ್ನುಂಟೆ ? 

ನಿಮ್ಮನರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಪೂಜೆಯ ಹಂಬಲ, ದಂದುಗವೇಕೆ ? 

ಮಿಸುನಿಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒರೆಗಲ್ಲ ಹಂಗೇಕೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುರುಹು ಮುನ್ನುಂಟೆ ? 
II೧೧೫ || 

೪೨೬ 

ಮುಂಡಧಾರಿಯ ತಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುದಕಂಡೆ. 

ಜಟಾಧಾರಿಯ ತಲೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಖಂಡಕಪಾಲಿಯ ಖಂಡವಕೊಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಬಾರನೆ ಕಂಡೆ. 

ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ನೆಲಕ್ಕಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನೀ ಸತ್ತು ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 
|| ೧೧೬ || 

೪೨೭ 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನರಿದೆಹೆನೆಂದಡೆ 

ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪುದೆ? 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೨೧. 

ಎನ್ನ ನಾನು ಮರೆದು, ನಿಮ್ಮನರಿದಡೆ, 

ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೂಪೆಂಬೆ. 

ಎನ್ನ ನಿನ್ನೊಳು ಮರೆದಡೆ, ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ 

ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೧೭|| 

೪೮ 

ಭಕ್ತಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ಯ ( ?) ವಿಲ್ಲಾಗಿ, ಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲ . 

ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಲಯವಿಲ್ಲ . - ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, 

ನಿತ್ಯನಾಗಿರ್ಪ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 
||೧೮|| 

ತುಂಬಿ ಬಂದಡೆ ಪರಿಮಳ ಓಡಿ ಕಂಡೆ ! 

ಇದೇನು ಸೋಜಿಗ ಹೇಳಾ ? 

ಮನ ಬಂದಡೆ ಬುದ್ದಿ ಓಡಿ ಕಂಡೆ, 

ದೇವ ಬಂದಡೆ ದೇಗುಲ ಓಡಿ ಕಂಡೆ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. IIOE 11 

೪೩೦ 

ರಂಗ ಒಂದೇ ಕಂಭ ಒಂದೇ ದೇವರೆಂದೇ ದೇಗುಲ ಒಂದೇ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯ ಶರಣರ ದೇವರೆಂದೆಂಬೆ. || ೧೨OIL 

೪೩ . 

- ಊರ ಹೊರಗೊಂದು ದೇಗುಲ, 

ದೇಗುಲದೊಳಗೊಬ್ಬ ಗೊರಕಿ ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಗೊರತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ, ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕ! 

ಗೊರತಿಯ , ಸೂಜಿಯ , ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕವ; 

ಒಂದಿರುಹೆ ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೨ || 

೪೩೨ 

ಮನಕ್ಕೆ ಮನೋಹರವಾದಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಭಂಗನೋಡಾ. 

ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಡೆ, ಆ ತನುವಿಂಗೆಕೊರತೆ ನೋಡಾ. 



೧೨೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅರಿವನರಿದು ಸುಖವಾಯಿತ್ತೆಂದಡೆ, 

[ ಆ] ಅರಿವಿಂಗೆ ಭಂಗ ನೋಡಾ- ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೨೨|| 

೪೩೩ 

' ನ' ಎಂಬುದೆ ನಂದಿಯಾಗಿ, ' ಮ ' ಎಂಬುದೆ ಮಹತ್ತಾಗಿ, 

' ಶಿ' ಎಂಬುದೆ ರುದ್ರನಾಗಿ, ' ವಾ' ಎಂಬುದೆ ಹಂಸೆಯಾಗಿ , 

' ಯ ' ಎಂಬುದೆ ಅರಿವಾಗಿ , ` ಓಂ ' ಕಾರವೆ ಗುರುವಾಗಿ , 

ಸಂಬಂಧವೆ ಅಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಅಸಂಬಂಧವೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ , 

ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ! 
|| ೧೨೩ || 

ಜಗದಗಲದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ , ಮುಗಿಲಗಲದ ಮೇಲುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ] ವ ನೋಡುತ್ತ ನೋಡುತ್ತ ; 

ಧ್ಯಾನವಿಶ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿಟದಿಟವೆಂಬುದೊಂದು ದರುಶನವ ನೋಡುತ್ತ ನೋಡುತ್ತ , 

ಗಗನಗಂಭೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ತಾನೆಯಾಗಿ ! 
೧೨೪|| 

ಹಿಂದಣ ಅನಂತವನೂ ಮುಂದಣ ಅನಂತವನೂ 

ಒಂದು ದಿನ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಒಂದು ದಿನವನೊಳಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವ 

ಮಹಂತನ ಕಂಡು ಬಲ್ಲವರಾರಯ್ಯ ? 

ಆದ್ಯರು ವೇದ್ಯರು ಅನಂತ ಹಿರಿಯರು, 

ಲಿಂಗದಂತುವನರಿಯದೆ ಅಂತೆ ಹೋದರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! II೧೨೫II 

೪೩.೨ 

ಹುಟ್ಟುವರೆಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟಬೇಡೆಂದೆನೆ ? 

ಹೊಂದುವರೆಲ್ಲರ ಹೊಂದಬೇಡೆಂದೆನೆ ? 

ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿವರ ಅಳಿಯಬೇಡೆಂದೆನೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮನರಿದು ನೆರೆದ ಬಳಿಕ, 

ಧರೆಯ ಮೇಲುಳ್ಳವರನಿರಬೇಡವೆಂದೆನೆ ? 
|| ೧೨೬ || 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೨೩ 

೪೩೭ 

ಆದಿಯಾಧಾರವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರಉಪಚಾರ, 

ಎರಡೂ ಒಂದಾದಡೆ ಶಿವಾಚಾರ. 

ಆ ಶಿವಾಚಾರ ಸಯವಾದಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನನರಿದಡೆ ಅನಾಚಾರ ! 
II೧೨೭|| 

೪೩೮ 

ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ (ನೊಡನೆ ?) ಹೋರಿದ ಹುಳ್ಳಿಯಂತಾದೆನಯ್ಯಾ . 

ಬೆಂದ ನುಲಿಯ ಸಂದಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೊಂದ ಮಾಡಬಾರದಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ನಿಲವಿನ ಪರಿ ಇಂತುಟಯ್ಯಾ . 
II೧೨೮11 

೪೩೯ 

ಸತ್ತ ಕೋಳಿಎದ್ದು ಕೂಗಿ ಕಂಡೆ. 

ಮೊತ್ತದ ಮಾಮರನುಲಿಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಗಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಹೊಲಬುದಪ್ಪದಕಂಡೆ. 

ಇದೇನು ಹತ್ತಿತ್ತೆಂದರಿಯೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧೨೯ || 

೪೪೦ 

ಪರಮ ( ಪರ ? ತತ್ವದಲ್ಲಿ ತದ್ಧತವಾದ ಬಳಿಕ 

ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅರಿದೆಹೆನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತೇಕೆ ? 

ಅರಿವು ಸಯವಾಗಿ ಮರಹು ನಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ 

ತಾನಾರೆಂಬ ವಿಚಾರವೇಕೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಬೆರಸಿ ಭೇದಗೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ 

ಮತ್ತೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ತವಕವೇಕಯ್ಯಾ ? _ 11೧೩OIL 

ಇಂದು ಸಾವ ಹೆಂಡತಿಗೆ , ನಾಳೆ ಸಾವ ಗಂಡನವ್ವಾ ! 

ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಕೈ ಬಾಯ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತಾ ! 

ಅರಿವುಕುರುಹನು ಮರವೆ ನುಂಗಿತ್ತು ; 

ಗುಹೇಶ್ವರನುಳಿದನವ್ವಾ ! || ೧೩ || 



೧೨೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೪೪೨ 

ಮರುಳುಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಇರವಿನ ಪರಿಯಂತೆ, 

ವಿವರವನರಿಯಬಾರದು ನೋಡಾ, - ಶಿವಜ್ಞಾನ. 

ಅದನರಿದೆಹೆನರಿದೆಹೆನೆಂದು ನೆನೆಯ ಹೋದರೆ, ಅದು ಮುಂದುದೋರದು. 

ಮರೆದೆಹೆನೆಂದು ಭಾವಿಸ ಹೋದಡೆ ತೆರಹುಗೊಡದು ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆ ಅರಿದ ಶರಣರು; 

ನಿಸ್ಸಿಮಸುಖಿಗಳು ನೋಡಾ. II೧೩೨|| 

೪೪೩ 

ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಹಾಳ ಮೇಲೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಾತ ಮಣಿಯ ಕಂಡ, 

ಕೈಯಿಲ್ಲದಾತ ಪವಣಿಸಿದ,ಕೊರಳಿಲ್ಲದಾತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ! 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಭಂಗವುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೧೩ || 

ಕಾಮಿಸದೆ ನೆನೆದಡೆ, ಕಲ್ಪಿತವಿಲ್ಲದ ಪುರುಷ ಬಂದನೆನಗೆ ನೋಡಾ! 

ಕಲ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆ ನೆನೆದಡೆ, ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲದ ಸುಖವು ದೊರಕಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ , ' ನಾ ' ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾ! II೧೩೪|| 

೪೪೫ 

ನೆಲ ಹುಟ್ಟದಂದಿನ ಧವಳಾರ, 

ಧವಳಾರದೊಳಗೊಬ್ಬ ಸೂಳೆನೋಡಯ್ಯಾ , 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದಾತ ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪ, 

ಕರುಳಿಲ್ಲದಾತ ಕುಂಟಿಣಿಯಾದ ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪಯೊಡನೆ ! 

ಇದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧೩. ೫ || 

೪೪೬ 

ಪರಮತತ್ವ ( ಪರತತ್ವ ?) ದೊಳಗಿರಬಲ್ಲಡೆ; ಉಣಲಾಗದು ಉಣದಿರಲಾಗದು. 

ಎಲ್ಲರ ಸಂಗದಲ್ಲಿರಲಾಗದು, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೆ ಇರಲಾಗದು . 

ತಾಯಿ ಸತ್ಯ ಅರುದಿಂಗಳಿಗೆ ತಾ ಹುಟ್ಟಿದ, ಮೂಲಗುಹೇಶ್ವರ. 
|| ೧೩೬ || 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೨೫ 

೪೪೭ 

ಸುಳಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ಸುಳುಹೆ ಲೇಸಯ್ಯಾ . 

ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಳಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ, ನಿರ್ಗಮನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಡೆ, 

ಅದಕ್ಕದೆ ಪರಿಣಾಮ ಅದಕ್ಕದೆ ಸಂತೋಷ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಗದಾರಾಧ್ಯರೆಂಬೆ. 
|| ೧೩೭|| 

චe 

ತಾ ನಡೆವಡೆ ನಡೆಗೆಟ್ಟ ನಡೆಯ ನಡೆವುದಯ್ಯಾ . 

ತಾ ನುಡಿವಡೆ ನುಡಿಗೆಟ್ಟ ನುಡಿಯ ನುಡಿವುದಯ್ಯಾ . 

ರೂಹಿಲ್ಲದ ಸಂಗವ ಮಾಡಬೇಕು, 

ಭವವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬೇಕು. 

ತಾನಾವನೆಂದರಿಯದಂತಿಹುದು, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
10 S11 

೪೪೯ 

ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಗಮನ,ಕೈಯಿಲ್ಲದ ಸೋಂಕು, ಬಾಯಿಲ್ಲದ ರುಚಿ, 

ಭಾವವೆ ಕರ್ಪರವಾಗಿ ' ಪರಮ ದೇಹಿ' ಎಂದು ಬೇಡುವ 

ಪರಮನ ತೋರಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೩ || 

೪೫೦ 

ಕಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ,ಕೈಯ ಕರ್ಪರವಾಗಿ , 

ಕಿವಿಯೆ ಸಕಲಪುರಾತನರ ಕಾರುಣ್ಯವೆನುತ, 

ಮನದ ಭಿಕ್ಷವನುಂಡು, ತನು ಪರಿಣಾಮವನೆಯ್ಲಿ ಹ 

ಘನಮಹಿಮರ ತೋರಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೧೪OIL 

೪೫೧ 

ಕಂಗಳ ಕರುಳಕೊಯ್ದ ವರ, ಮನದ ತಿರುಳ ಹುರಿದವರ, 

ಮಾತಿನ ಮೊದಲ ಬಲ್ಲವರ; ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೪ || 

೪೫೨ 

ಆದಿಪುರ ವೇದಪುರ ಹಿಮಪುರ ಖಂಡಿತ ಅಖಂಡಿತ - 

ಶಿವಶಿವಾ ಗಗನವ ಮನ ನುಂಗಿತ್ತು . 



೧೨೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಆದಿ ವೇದವ ನುಂಗಿ , ವೇದಸ್ವಯಂಭುವ ನುಂಗಿ , 

ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಹಿಂಗಿತ್ತು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ . II೧೪೨|| 

೪೫೩ 

ಮನದೊಳಗೆ ಘನ ವೇದ್ಯವಾಗಿ, ಘನದೊಳಗೆ ಮನ ವೇದ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ 

ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಾಪವಿಲ್ಲ , ಸುಖವಿಲ್ಲ ದುಃಖವಿಲ್ಲ , 

ಕಾಲವಿಲ್ಲ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ , ಜನನವಿಲ್ಲ ಮರಣವಿಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾನಿಮ್ಮ ಶರಣನು ಘನಮಹಿಮ ನೋಡಯ್ಯಾ . 

00 

೪೫೪ 

ಬೋನದೊಳಗೊಂದು ಆನೆ ಇದ್ದಿತ್ತು . 

ಬೋನ ಬೆಂದಿತ್ತು ಆನೆ ಬದುಕಿತ್ತು - ಇದೇನುಸೋಜಿಗವಯ್ಯಾ ? 

ದೇವ ಸತ್ಯ , ದೇವಿ ಕೆಟ್ಟಳು ! 

ಆನು ಬದುಕಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೪೪|| 

ಪರುಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ , ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಿಲ್ಲ . 

ರುಚಿಗೆ ಎಂಜಲಿಲ್ಲ , ಸುಖಕ್ಕೆ ಆರೋಚಕವಿಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ ಭವವಿಲ್ಲ ಬಂಧನವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. 
|| ೧೪೫ | 

೪೫೬ 

ಅಮೃತಸೇವನೆಯ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಯಾಯನ ಘನವಾಯಿತ್ತು . 

ಪರುಷವೇದಿಯ ಸಾಧಿಸ ಹೋದಡೆ ದಾರಿ ಘನವಾಯಿತ್ತು . 

ಮರುಜೇ ( ಜ ?) ವಣಿಯ ಹಣ್ಣ ಮೆದ್ದು , ಮರಣವಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸ ಹೋದಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ನಾನು ನಿಜವ ಸಾಧಿಸಿ ಬದುಕಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧೪೬ || 

೪೫೭ 

ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಿಂದುವ, ತಂದೆಯಿಲ್ಲದಕಂದನ , 

ಮಾತೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾತನ, ಗಮನವಿಲ್ಲದ ಗಮ್ಯನ, 

ಮೂವರರಿಯದ ಮುಗ್ಧನ ಠಾವ ತೋರಿಸು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧೪೭|| 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೨೭ 

೪೫೮ 

ಪೂರ್ವಬೀಜವುಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆ ? ಅರಿವು ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆ ? 

ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನದುದಯ ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪರಿಣಾಮವೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು. 
II೧೪೮|| 

೪೫೯ 

ನೆಳಲ ಹೂಳಿಹೆನೆಂದು ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಜಗವೆಲ್ಲಾ . 

ನೆಳಲು ಸಾಯಬಲ್ಲುದೆ ಅಂಗಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ? 

ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನಕಂಡು, 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುನಿದು ಬೈದಡೆ, ಅವ ಸಾಯಬಲ್ಲನೆ ? 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಭೇದವನರಿಯರು, 

ಕಾಮಿಸಿದಡುಂಟೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ? 
೧೪೯ || 

- ೪೬೦ 

ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಿಶುವ ಮಲಗಿಸಿ, 

ಸಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ನೇಣ ಕಟ್ಟಿ , 

ಹಿಡಿದು ತೂಗಿಜೋಗುಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂಬ ತಾಯಿ ! 

ತೊಟ್ಟಿಲು ಮುರಿದು ನೇಣು ಹರಿದು,ಜೋಗುಳ ನಿಂದಲ್ಲದೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಾರದು. II೧೫OIL, 

೪೬೧ 

ಮೋಟರ ಮದುವೆಗೆ ಭಂಡರು ಹರೆಯ ಹೊಯ್ತು, 

ಮೂಕೊರತಿಯರು ಕಳಸವ ಹೊತ್ತರಲ್ಲಾ ! 

ಉಘ ಚಾಂಗು ಭಲಾ' ಎಂದು ನಿಬ್ಬಣ ನೆರೆದು, 

ಹೂದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಮುನಿವರದೇಕಯ್ಯಾ ? 

ತ್ರಿಜಗವೆಲ್ಲಾ ನಿಬ್ಬಣವಾಯಿತ್ತು , 

ಗುಹೇಶ್ವರನನರಿಯದ ಹಗರಣವೊ ! II೧೫OIL, 

೪೬೨ 

ಜ್ಯೋತಿಕಂಡಾ, ಇರಲು ಕತ್ತಲೆ ಕಂಡಾ! 

ನಿಧಾನ ಕಂಡಾ, ಇರಲು ಬಡತನ ಕಂಡಾ ! 



೧೨೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಪ್ರಸಾದ ಕಂಡಾ, ಕೊಂಡಡೆ ಪ್ರಳಯ ಕಂಡಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಕಂಡಾ, ಇದು ಭ್ರಾಂತು ಕಂಡಾ ! II೧೫೨॥1 

೪೬೩ 

ಜಲದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರ್ದುದ, 

ಕೆಲಬಲದೊಳಗಿರ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲರೆ ? 

ಗಾಳಿಯೊಳಗಿಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಕೆಡದೆ ಇದ್ದುದ ಕಂಡು - ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ ! 

ಬಾಲಕ್ರೀಡೆಯೊಳಗಾಡುತ್ತಿಪ್ಪ ನಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳೊವರು, 

ಆರೂ ಕಾಣದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲು, 

ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮನರಿಯದ, ಬರಿಯರಿವಿನ ಹಿರಿಯರಕಂಡಡೆ, 

ನಾನು ನಾಚುವೆನಯ್ಯಾ . 110912 . 11 

೪೬೪ 

ಕುಲಮದ ಛಲಮದ ವಿದ್ಯಾಮದದವರ ತೋರದಿರಾ . 

ಅವರ ಅರೂಢಪದವಿಯನೆನಗೆ ತೋರದಿರಾ. 

ಅವರ ಗರುವ ಗಂಭೀರವನೆನಗೆ ತೋರದಿರಾ. 

ಶಮದಮೆಯುಳಿದು ದಶಮುಖ ನಿಂದು 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾದವರನಲ್ಲದೆ, ಎನಗೆ ತೋರದಿರಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
li೧೫೪ || 

೪೬೫ 

ವೇದವೆಂಬುದು ಓದಿನ ಮಾತು; ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುದು ಸಂತೆಯ ಸುದ್ದಿ . 

ಪುರಾಣವೆಂಬುದು ಪುಂಡರ ಗೋಷ್ಠಿ, ತರ್ಕವೆಂಬುದು ತಗರ ಹೋರಟೆ. 

ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಉಂಬ ಲಾಭ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಮೀರಿದ ಘನವು ! 
||೧೫|| 

೪೬೬ 

ಆಸೆಯೆಂಬ ಶೂಲದ ಮೇಲೆ, ವೇಷವೆಂಬ ಹೆಣನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ; 

ಧರೆಯ ಮೇಲುಳ್ಳ ಹಿರಿಯರು ಹೀಂಗೆ ಸವೆದರು ನೋಡಾ! 

ಆಸೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಳಿವ ಹಿರಿಯರಕಂಡು, 

ಹೇಸಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೫೬ || 



೧೨೯ 
ಶರಣಸ್ಥಲ 

೪೬೭ 

ಧರೆಯ ಮೇಲುಳ್ಳ ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ 

ಮರುಳುಗೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಾ. 

ಮಂಜಿನ ಮಡಕೆಯೊಳಗೆ ರಂಜನೆಯ ಭಂಡವ ತುಂಬಿ 

ಅಂಜದೆ ಪಾಕವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಂಡು, 

ಭಂಡವ ಮಾರುತ್ತಿರ್ಪರುನೋಡಾ. 

ಸಂಜೀವನಿಯ ಬೇರೆ ಕಾಣದೆ ಮರಣಕ್ಕೊಳಗಾದರು 

ಗುಹೇಶ್ವರನನರಿಯದ ಭವಭಾರಕರೆಲ್ಲರು. || ೧೫೭|| 

೪೬೮ 

ಜಗದ ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಮನೆಮನೆ ತಪ್ಪದೆ ತಿರುಗುವ ತುಡುಗುಣಿಯಂತೆ 

ಕಾಡಲಾಗದು ಭಕ್ತನ, ಬೇಡಲಾಗದು ಭವಿಯ . 

ಕಾಡಿ ಬೇಡಿನೀವು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಡೆ, 

ಬೇಂಟೆಯ ಶ್ವಾನ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಬಾಯಿದೆರೆದಂತೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ 
II೧೫೮| | 

೪೬೯ 

ಬಾಯೆ ಭಗವಾಗಿ ಕೈಯೆ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಿ 

ಹಾಕುವ ತುತ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿಂದು ಕಾಣಿರೊ ! 

ಪ್ರಥಮವಿಷಯವಿಂತಿರಲಿಕೆ , ಗುಹೇಶ್ವರ ಏಕೋ ಅದೆ ! || ೧೫೯ || 

೪೭೦ 

ಜಾನು ಜಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜಂಗಮವೆನಿಸಿಕೊಳಬಹುದೆ ? 

ಆ ಠಾವು ಹಿಂಗಿದಡೆ ಭಂಗಿತನು ಕಂಡಾ. 

ಅಂತರಂಗದಲೊದಗೂದನರಿಯರು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಮೀರಿದ ಘನವು ! || ೧೬Oli 

೪೭೧ 

ಜಂಗಮಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾವುದೆಂದಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ : 

ಮೂರರ ಹೊಲಿಗೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಆರ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಆರರ ತಿರುಳ ತೆಗೆದು ಒಂದರೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, 
P 



೧೩೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಐದರ ಮುಸುಕನುಗಿದು, ಐದರ ಕಳೆಯ ಕೆಡಿಸಿ 

ಐದರ ನಿಲವನಡಗಿಸಿ, ಮೂರರ ಮುದ್ರೆಯನೊಡೆದು 

ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಮುಖವುಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ! 

ಈ ಭೇದವನರಿಯದೆ ಸುಳಿವರ ಕಂಡು 

ಬೆರಗಾದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೬೧|| 

೪೨ 

ಹಗಲ ಇರುಳ ಮಾಡಿ , ಇರುಳ ಹಗಲ ಮಾಡಿ , 

ಆಚಾರವ ಅನಾಚಾರವ ಮಾಡಿ, ಅನಾಚಾರವ ಆಚಾರವ ಮಾಡಿ, 

ಭಕ್ತನ ಭವಿಯ ಮಾಡಿ, ಭವಿಯ ಭಕ್ತನ ಮಾಡಿ 

ನುಡಿವವರ ಮಾತ ಕೇಳಲಾಗದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೬ ೨II 

೪೭೩ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ತೋರಿಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಹಾರುವವರಿಗೆ 

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ದಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಅದೆಲ್ಲಿಯದೊ ಲಿಂಗ ಅದೆಲ್ಲಿಯದೊ ಜಂಗಮ ? 

ಅದೆಲ್ಲಿಯದೊ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ? 

ಅಲ್ಲದಾಟವನಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟರು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಾಣೆ. 
|| ೧೬೩ || 

೪೭೪ 

ಕಂಕುಳೆಂಬುದು ಕವುಚಿನ ತವರುಮನೆ. 

ಕರಸ್ಥಲವೆಂಬುದು [ ಕೈ ] ಕೆಟ್ಟ ಹುಣ್ಣು . 

ಅಮಳೋಕ್ಯವೆಂಬುದು ಬಾಯ ಭಗಂದರ ( ಬಗದಳ ?). 

ಅಂಗಸೋಂಕೆಂಬುದು ಪಾಪದ ತವರುಮನೆ. 

ಉತ್ತಮಾಂಗವೆಂಬುದು ನೆತ್ತಿಯ ಮೃತ್ಯು . 

ಕಂಠವೆಂಬುದು ಗಂಟಲ ಗಾಣ. 

ಮತ್ತೆ , ಗುಹೇಶ್ವರನ ಮಾತು ನಿಮಗೇಕೆಲವೊ ? 
II೧೬೪|| 

೪೭೫ 

ಅರಿವು ಅರಿವು ಎನುತಿಪ್ಪಿರಿ, ಅರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆ ? 

ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೋಡಿಕಂಡಲ್ಲದೆ 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೩೧ 

ನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯನರಿಯಬಾರದು. 

ಮುಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಳಿದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಪಾದ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 

ನೆಲನ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಮುಗಿಲೊಳಗೆ ಮಿಂಚಿದಲ್ಲದೆ 

ತಾನಾಗಬಾರದು. - ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಬರಿದೆ ಬಹುದೆ ಹೇಳಿರೆ ? || ೧೬೫11 

೪೭೬ 

ಹರಿದು ಹತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದೆಹೆವೆಂದು 

ಜಾರಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರು ಅನಂತರು. 

ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹೆಣನುಂಡು ಹೋದರು . 

ನಾ ಹಿಡಿದ ಬಂಡಿ( ಬಂದಿ?) 

ಒಡಬಂಡಿ ( ಒಡಬಂದಿ?) ಯಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೧೬೬ || 

೪೭೭ 

ಆದಿಯಾಧಾರ ತನುಗುಣವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಸಮತೆಯೆಂಬುದೇನೊ ? 

ಕಾಲಕಲ್ಪಿತ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಶೀಲವೆಂಬುದು ಭಂಗ. 

ಕಾಮವೆಂಬುದರ ಬೆಂಬಳಿಯ ಕೂಸಿನ ಹುಸಿಯೆ ತಾನೆಂದು 

ತಿಳಿಯದನ್ನಕ್ಕರ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾಚದವರನೇನೆಂಬೆನು ? || ೧೬೭11 

೪೭೮ 

ಮದ್ಯ ಮಾಂಸಾದಿಗಳ ಮುಟ್ಟೆವೆಂದೆಂಬಿರಿ - ನೀವುಕೇಳಿರೆ. 

ಮದ್ಯವಲ್ಲದೇ ( ವೇ ?) ನು ಅಷ್ಟಮದಂಗಳು ? 

ಮಾಂಸವಲ್ಲದೇ ( ವೇ ?) ನು ಸಂಸಾರಸಂಗ ? 

ಉಭಯವನತಿಗಳದಾತನೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು. || ೧೬೮|| 

೪೭೯ 

ದಾರಿಗೊಂಡು ಹೋಹವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವುಕೇಳಿರೆ . 

ಮೂರುಬಟ್ಟೆ ಕೂಡಿದ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿಐದಾಳೆ. 

ಆ ಮಾರಿಯ ಬಾಯೊಳಗೆಮೂರು ಘಟ್ಟವಿಪ್ಪುವು. 

ನಂಜಿನ ಸೊನೆ ಸುರಿವುತಿಪ್ಪುದು. 

ಕಾಡಕೋಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣಲೀಸದು. 



೧೩೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಐದು ಬಾಯ ಹುಲಿ ಆಗುಳಿಸುತ್ತಿಪ್ಪುದು. 

ಇವೆಲ್ಲವಗೆದ್ದಲ್ಲದೆ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕಾಣಬಾರದು. || ೧೬ || 

೪೮೦ 

ಜಂಗಮ ಘನವೆಂಬೆನೆ ? ಬೇಡಿ ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು . 

ಲಿಂಗ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ಕಲುಕುಟಿಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು , 

ಭಕ್ತ ಘನವೆಂಬೆನೆ ? ತನು - ಮನ - ಧನದಲ್ಲಿ ವಂಚಕನಾಗಿ ಕಿರಿದಾದ, 

- ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥವಿಲ್ಲ . 

ಘನವ ಬಲ್ಲವರಾರೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೧೭೦|| 

೪೮೧ . 

ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಲಂದಣಿಗರಾಗಿ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಜಂಗಮಗಳೆಲ್ಲರೂ ( ಜಂಗಮವೆಲ್ಲ ?) 

ಉಪಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ಹೋದರು (ಹೋಯಿತ್ತು ?). 

ಇದೇನೊ ? ಇದೆಂತೊ ? ಅರಿಯಲೆ ಬಾರದು. 

ಕಾಯಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾದಾತ ಭಕ್ತ , 

ಪ್ರಾಣಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾದಾತ ಜಂಗಮ , 

ಉಳಿದವೆಲ್ಲವ ಸಟೆಯೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೭೧ 

೪೮೨ 

ಜ್ಞಾನದ ಉಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿವುತಿಪ್ಪರೆಲ್ಲರ (ಉಲಿವುತಿಪ್ಪರೆಲ್ಲರ ?); 

ನಾಮ ನಾಸ್ತಿಯಾಗದು, ತನುಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾಗದು , 

ಕರಣಾದಿಗುಣಂಗಳು ನಾಸ್ತಿಯಾಗವು, ಕರಸ್ಥಲವು ನಾಸ್ತಿಯಾಗದು. 

ಇದೆತ್ತಣಉಲುಹೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
||೧೨|| 

೪೮೩ 

ಜಗದ್ವಂದ್ಯರೆಂದು ನುಡಿದು ನಡೆವರು ನೋಡಾ, 

ಭವಬಂಧನದ ಕುಣಿಕೆಯ ಕಳೆಯಲರಿಯರುನೋಡಾ 

ಭವ ತಮ್ಮ ತುಳಿ ತುಳಿದು ಕೊಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಶಬ್ದ ವೇದಿಗಳೆಂದು ನುಡಿದು ನಡೆವರು ನೋಡಾ, 

ನಿಃಶಬ್ದ ವೇದಿಸದಿರ್ದಡೆ, ಗುಹೇಶ್ವರ ನೋಡಿನಗುತ್ತಿಪ್ಪನೋಡಾ! ||೧೭೩ || 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೩೩ 

೪೮೪ 

ಲೋಕದವರನೊಂದು ಭೂತ ಹಿಡಿದಡೆ, 

ಆ ಭೂತದಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿವುತಿಪ್ಪರು. 

ಲಾಂಛನ ಧಾರಿ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ, ಆಸೆಯಿಂದ ಘಾಸಿಯಾಗಲೇಕಯ್ಯಾ ? 

ಆನೆಯ ಚೋಹವ ತೊಟ್ಟು ನಾಯಾಗಿ ಬೊಗಳುವ 

ಮಾನವರನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
|| ೧೭೪|| 

೪೮೫ 

ಏನೆಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು, 

ಬರುಮಾತಿನ ಬೊಮ್ಮವನಾಡುತ್ತಿಪ್ಪರು. 

ರುದ್ರನ ನೊಸಲ ಕಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ 

ತ್ರಿಪುರವ ಸುಡಲರಿಯದೆ 

ಕಾಮನಕಣ್ಣ ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ತ್ರಿಪುರವ ಸುಡುತ್ತಿಪ್ಪರು. 

ಭೂಮಿಯಾಕಾಶವ ಮೆಟ್ಟಿ , 

ಕಾಮಗುಣಂಗಳ ಕೂಡೆ ಕಾದಿ ಗೆಲಲರಿಯದೆ 

ನೀಲಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂದು 

ಉಲಿವದ (ಉಲಿಯ ?) ಉಯ್ಯಾಲೆಯನಾಡುತ್ತಿಪ್ಪರಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮನರಿದೆಹೆನೆಂಬವರೆಲ್ಲ 

ಬರುದೊರೆವೋದರಯ್ಯಾ . 11೧೭೫ !! 

೪೮೬ 

ಗಗನದ ಮೇಘಂಗಳೆಲ್ಲ ಸುರಿದುವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. 

ಭೂಮಿ ದಣಿಯುಂಡು ಸಸಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದವು. 

ಬಹುವಿಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಸಸಿ [ ಯ ), ವಿಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವ 

ಕಾಮವಿಕಾರಿಗಳು , ಲಿಂಗವನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೧೭೬ || 

೪೮೭ 

ಮರನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಎಲೆ ಉಲಿವುದು ಮಾಬುದೆ ? 

ಶರೀರವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ವಿಕಾರ ಮಾಬುದೆ ? 

ಅಯ್ಯಾ ಸುಳುಹುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಸೂತಕ ಹಿಂಗೂದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೧೭೭|| 



೧೩೪. 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೪೮೦೮ 

ಅರಿವಿನ ಬಲದಿಂದ ಕೆಲಬರು 

ಅರಿಯದವರ ಗೆಲಬೇಕೆಂದು, 

ಬರುಮಾತಿನಉಯ್ಯಲೆಯನೇರಿ, ಒದೆದು ಒರಲಿ ಕೆಡೆವ ದರಿದ್ರರು! 

ಅರಿವುತೋರದೆ ಇರಬೇಕು - ಕಾಯನಿರ್ಣಯ ನಿಃಪತಿಯೆಂಬಾತನು . 

ಸೋಂಕಿನ ಸೋಜಿಗವೆಂಬ ಪರಿಣತೆ ಫಲಿಸಬೇಕು, 

ಅರಿವುತೋರದೆ ಎರಡೆಂಬ ಭಿನ್ನ ವೇಷವ ತೊಟ್ಟು 

ಡಂಬಕವ ನುಡಿದೆಹೆವೆಂಬ ಉದ್ದಂಡರ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಕಂಡರೆ ಕನಲುವ. || ೧೭೮|| 

೪೮೯ 

ಹೋಮವ ಮಾಡುವರ ಕಂಡೆ; 

ಹೊಗೆಯ ನಿಲಿಸುವರ ಕಾಣೆ. 

ದೂರ ದಾರಿ ನಡೆವರ ಕಂಡೆ; 

ಕಾಲುಗಳ ನುಂಗುವರ ಕಾಣೆ. 

ಆಲು ( ರು ?) ಬೊಬ್ಬೆಗೊಟ್ಟು ರಣದೊಳಗೆ ಅಳಿದು 

ಮುಂಡ ಮುಂದೆ ನಡೆದಾಡುವರ ಕಂಡೆ , 

ಹರಿದ ಶಿರವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, 

ಕುಣಿದಾಡುವರ ಕಾಣೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೧೭೯ || 

ಹೊನ್ನ ತೂಗಿದ ತ್ರಾಸುಕಟ್ಟಳೆ ಹೊನ್ನಿಂಗೆ ಸರಿಯುಪುದೆ? 

ಸನ್ನಹಿತರಾದೆವೆಂಬ ನುಡಿಗೆ ನಾಚರು ನೋಡಾ, 

ಕನ್ನದಲಿ ಸವೆದ ಕಬ್ಬುನದಂತೆ, 

ಮುನ್ನ ಹೋದ ಹಿರಿಯರು ಲಿಂಗದ ಸುದ್ದಿಯನರಿಯರು. 

ಇನ್ನಾರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
|| ೧೮OIL 

ಶಬ್ಲಿಯಾದಾತ ತರುಗಳ ಹೋತ, ನಿಶ್ಯಬ್ಲಿಯಾದಾತ ಪಾಷಾಣವ ಹೋತ. 

ಕೋಪಿಯಾದಾತ ಅಗ್ನಿಯ ಹೋತ, ಶಾಂತನಾದಾತ ಜಲವ ಹೋತ. 

ಬಲ್ಲೆನೆಂಬಾತ ಇಲ್ಲ ವೆಯ ಹೋತ, ಅರಿಯೆನೆಂಬಾತ ಪಶುವ ಹೋತ. 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೩೫ 

ಇದು ಕಾರಣ - ಅರಿಯೆನೆನ್ನದೆ ಬಲ್ಲೆನೆನ್ನದೆ ಅರುಹಿನ ಕುರುಹನಳಿದುಳಿದು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಹೋತವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ. 
|| ೧೮ || 

ನಾದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವನು 

ಹೇಳಿದಡೇನು ಕೇಳಿದಡೇನು, ಎಲೆ ಮರುಳೆ ! 

ಬಿಂದು ದಳದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವನು 

ಹೇಳಿದಡೇನು ಕೇಳಿದಡೇನು ಎಲೆ ಮರುಳೆ ! 

ಮಧ್ಯದಳದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವನು 

ಹೇಳಿದಡೇನುಕೇಳಿದಡೇನು ಎಲೆ ಮರುಳೆ ! 

ಮುಗಿಲಗಲದ ಅಂಬರ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಧರೆಯ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 

ಅವ, ಹೇಳಿದಡೇನುಕೇಳಿದಡೇನು ಎಲೆ ಮರುಳೆ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಬಾರಿಗೊಳಗಾಗಿ, 

ಇವೆಲ್ಲವನುಂಟುಮಾಡಲರಿಯೆನಾಗಿ - ಎನಗಿಲ್ಲವೆನುತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 
|| ೧೮೨11 

೪೯೩ 

ಮುಂದಳೂರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೇ ಹೋಗೆಂದಡೆ 

ಅಂಧಕನೇನು ಬಲ್ಲನು ಹೇಳಾ ? 

ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಹೆದೆ ಗೆಲಬಲ್ಲನೆ ಹೇಳಾ ? 

ನಿಂದ ನಿಲವಿನ (ನೀರಿನ ?) ಮಡುವ ಕಂದನೀಸಾಡ ಬಲ್ಲನೆ ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿರಾಳದ ಘನವ 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ]ಕನೆತ್ತ ಬಲ್ಲನು ಹೇಳಾ? II೧೮ || 

೪೯೪ 

ಗಗನದ ಮೇಘಂಗಳು ಸುರಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕೆರೆ ತುಂಬಿತ್ತು . 

ಆ ಕೆರೆಗೆ ಏರಿ ಮೂರು; 

ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹತ್ತು ಬಾವಿ ಹೊರಗೆ ಐದು ಬಾವಿ ! 

ಆ ಏರಿಯೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತೂಬನುಚ್ಚಿದಡೆ 

ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಜಲಮಯವಾಗಿತ್ತು ! 

ತುಂಬಿದ ಜಲವನುಂಡುಂಡು ಬಂದು 

ಅಂಜದೆ ನುಡಿವ ಭಂಡಯೋಗಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೮೪ || 



Oaz 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೪೯೫. 

ರೂಪ[ ನೆ] ಕಂಡರು, ನಿರೂಪನೆ) ಕಾಣರು . 

ಅನುವನೆ ಕಂಡರು, ತನುವನೆ ಕಾಣರು. 

ಆಚಾರವನೆ ಕಂಡರು, ವಿಚಾರವನೆ ಕಾಣರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಕುರುಹನೆ ಕಂಡರು, 

ಕೂಡಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು ! II೧೮೫ು . 

೪೯೬ 

ಇರುಳೊಂದು ಮುಖ ಹಗಲೊಂದು ಮುಖ 

ಕಾಯವೊಂದು ಮುಖ ಜೀವವೊಂದು ಮುಖ , 

ಬುದ್ದಿಯನರಿಯದಿದೆನೋಡಾ! 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತು ನೋಡಾ! 

ಇದು ಕಾರಣ - ಮೂರುಲೋಕವೆಯ್ದೆ 

ಬರುಸೂರೆವೋಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೮೬ || 

೪೯೭ 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತರಾದವದ 

ಸೀಮೆಯೇನು ?ನಿಮೆಯೇನು ? 

ವಚನದ ರಚನೆಯ ರಂಜನೆಯ ಲೀಲೆಯನಾಡುವರು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನಿಪ್ಪ ಗುಪ್ತವೆಂತೆಂದರಿಯರು. 11೧೮೭|| 

ಅಘಟಿತ ಘಟಿತನೆ ವಿಪರೀತ ಚರಿತ್ರನೆ, 

ಸಾವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬರೆ ಲಿಂಗಯ್ಯಾ ? 

ಸಾವರ ನೋವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬುದು 

ಲಜ್ಜೆ ಕಾಣಾ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೮೮ || 

೪೯೯ 

ಅಪರಿಮಿತ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪರಿಮಿತದ ಬೆಳಗಕ್ಕಿದಡೆ 

ಬೆಳಕೂ ಅದೆ, ಕತ್ತಲೆಯೂ ಅದೆ ! 

ಇದೇನು ಚೋದ್ಯವೊ ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದಂಜು ! 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೩೭ 

ಆನೆಯೂ ಸಿಂಹವೂ ಒಂದಾಗಿ ಉಂಬುದ ಕಂಡು 

ಬೆರಗಾದೆನು ಕಾಣಾ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೧೮೯ || 

೫OO 

ತತ್ವವೆಂಬುದ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯೆ ? 

ಸತ್ತು ಮುಂದೆ ನೀನೇನ ಕಾಬೆಯೊ ? 

ಇಂದೆ ಇಂದೆಯೊ ಇಂದೆ ಮಾನವಾ 

ಮಾತಿನಂತಿಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ, ದಸರಿದೊಡಕು ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ . 

ರಚ್ಚೆಯ ಮಾತಲ್ಲ ಬೀದಿಯ ಮಾತಲ್ಲ . 

ಏಕೋ ರಾತ್ರಿಯ ಬಿಂದು ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕೂಡಿದಕೂಟ 

ಇಂದು ಸುಖ, ಮುಂದೆ ಲೇಸು ! HOE OIL 

೫a 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಷ್ಟು ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಡೇನುನೋಡಾ, 

ಘನ ಘನವನರಿದೆನೆಂಬ ಮರುಳು ಮಾನವರ ನೋಡಾ. 

ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಮಹಾಘನವ 

ತಿಳಿಯರು ನೋಡಾ! HOE OIL 

೫೦೨ 

ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನರಿಯಬಹುದು; ಸಾವನರಿಯಬಾರದು. 

ಸರ್ವವಿದ್ಯೆ ಸಕಲವ್ಯಾಪ್ತಿಯನರಿಯಬಹುದು; ಸಾವನರಿಯಬಾರದು. 

ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಲ ಕಾಮ ದಕ್ಷಾದಿ ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲಗೆಯೂ ಸಾವು! 

ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆಯೂ ಸಾವು! 

ಶಿವ ಶಿವಾ, ಈ ಸಾವನರಿಯದೀ ಲೋಕ! 

ಪ್ರಪಂಚವ ಮರೆದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆನಹು ನೆಲೆಗೊಂಡಡೆ 

ಆ ಮಹಿಮಂಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ . 

ಈ ಸಾವನರಿಯದ ಅರೆಮರುಳಗಳ ಅರಿವು 

ಮಾನ ( ಮಹಾ?) ಹಾನಿ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೧೯೨|| 



೧೩೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೫೩ 

ಆಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಸಾವ ಕಾಯಗೊಂಡ ಮಾನವಾ, 

ನೀ ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಂಬುದೊಂದು ಆವುದಂತರ ಹೇಳಾ ? 

ದೇವರು ಸಾವಡೆ, ದೇವರಿಗೂ ಸಾವರಿಗೂ ಆವುದಂತರ ಹೇಳಾ ? 

ದೇವರಿಗೆ ದೇವಲೋಕ, ಮಾನವರಿಗೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ, 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಯ್ಯಂಗೆ ಇನ್ನಾವ ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ . 1! ೧೯೩ || 

೫೪ 

ಅತ್ತಲಿತ್ತಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ , ಬಯಲ ಧಾಳಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಸರಳಮಂಡಲ ಮಂಜಿನ ಕಾಳಗತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತ್ತು . 

ರವಿಯ ರಥದಚ್ಚು ಮುರಿಯಿತ್ತು ! 

ಶಶಿ ಅಂಶದ ನಿಲವನು ರಾಯ ( ರಾಹು ?) ಗೆದ್ದುದಕಂಡು 

ಹಿರಿಯರು ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೯೪|| 

೫O೫ 

ಸನಕ ಸನಂದಾದಿ ಮುನಿಜನಂಗಳೆಲ್ಲರೂ , ಭಸ್ಮಾಂಗಿಗಳೆಲ್ಲರೂ 

ಇವರು ಸತ್ಯರೆಂಬುದು ಹುಸಿ, ನಿತ್ಯರೆಂಬುದು ಹುಸಿ, 

ಸತ್ತರೆಂಬುದು ದಿಟ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! 
II೧೯೫|| 

೫೦೬ 

ಹನ್ನೆರಡುಯುಗ ಪ್ರಳಯವಾದಲ್ಲಿ , ಆದಿಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ಪ್ರಳಯ . 

ಆದಿಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಳಯ ಅಳಿದುಳಿದಲ್ಲಿ , ಮೀನಜರಿಗೊಂದು ಸಿಂಪಿನ ಪ್ರಳಯ . 

ಮೀನಜರಿಗೆ ಮೀನ ಪ್ರಳಯವಾದಲ್ಲಿ , 

ಅಸಹಸ್ರನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ . 

ಆ ಅಸಹಸ್ರನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಳಿದಲ್ಲಿ , 

ಅಕ್ಷಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರಂಗೆ ಒಂದು ತಲೆಯ ಪ್ರಳಯ 

ಆ ಅಕ್ಷಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರಂಗೆ ಅರುವತ್ತುಕೋಟಿತಲೆ. 

ಇಂತಹ ರುದ್ರಾವತಾರ ಹಲವಳಿದಡೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನೆಂದೂ ಅರಿಯ ! 
II೧೯೬|| 



೧೩೯ 
ಶರಣಸ್ಥಲ 

೫೦೭ 

ಖೇಚರರಾಗಲಿ ಭೂಚರರಾಗಲಿ ಲಾಂಛನಧಾರಿಯಾಗಲಿ, 

ಮರಣವಾರಿಗೂ ಮನ್ನಣೆಯಿಲ್ಲ ! 

ಸನಕ ಸನಂದಾದಿಗಳಿಗೂ ಮರಣ ಮನ್ನಣೆಯಿಲ್ಲ . 

ಇದು ಕಾರಣ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು 

ಕಾಲನ ಬಾರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿತರಾಗರು ! 
II೧೯೭|| 

800 

ಕಾಮಿಸುವ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬವ ವ್ರತಗೇಡಿ, 

ವಿಷ್ಣುವೆಂಬವ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ , ರುದ್ರನೆಂಬವ ಅಬದ್ಧ ಅವಿಚಾರಿ! | 

ಅವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೊಂದ ಕೊಲೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಗುವುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೧೯೮ | 

೫೦೯ 

ಮಹಾಮಂಜಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಘಟಾಘಟಿತರವರೆಲ್ಲರು 

ಕುಂಜರನ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿತರಾಗಿಪ್ಪರು ! 

ಎಂಜಲವನುಂಡು ಬಂದು ಅಂಜದೆ ನುಡಿವುತ್ತಿಪ್ಪರು. 

ರಂಜನೆಗೊಳಗಪ್ಪುದೆ ? - ಆಗರದ ಸಂಚವನರಿಯರು ! 

ರಂಜಕನೂ ಅಲ್ಲ , ಭುಂಜಕನೂ ಅಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಜೀವನರಹಿತನು ! || ೧೯೯ || 

೫೧೦ 

ಆದಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರು 

ಮಾಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತೊಳಲಿ ಬಳಲುತ್ತೈದಾರೆ ! 

ಆವ ವೇಷವಾದಡೇನು? ತಾಮಸಧಾರಿಗಳು, 

ಕಾಮಕ್ರೋಧಲೋಭಬಿಡದ ನಾನಾ ವಿಧದ ಡಂಬಕರು ! 

ಹೂಳದ ಹುಣ್ಣಿಂಗೆ ಆರಯ್ಯಾ ಮದನಿಕ್ಕುವರು ? 

ಇದೇನು ಗುಹೇಶ್ವರ ? ಸೋರೆಯ ಬಣ್ಣದ ಹಿರಿಯರು ! || ೨OOIL, 

೫೧ 

ಯುಗ ಜುಗವ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬವರು, 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚ ಬಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕುಟು ಸಾವನರಿಯರು. 



೧೪೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಬಾಯ ಬಾಗಿಲ [ ಉಲುಹು , ತಲೆಹೊಲದ ಹುಲ್ಲೊಣಗಿತ್ತು . 

ನಿಮ್ಮನುವಿನಲ್ಲಿ ರ್ದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨ || 

೫೧೨ 

ರುದ್ರನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು, ಭದ್ರನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. 

ಶಂಕರನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು, ಶಶಿಧರನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೀಠ ಆಕಾಶವೆ ಲಿಂಗ - ಅಂತಹ ಆತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. 

ಬಲ್ಲಾಳನ ವಧುವ ಬೇಡಿದಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು . 

ಸಿರಿಯಾಳನ ಮಗನ ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡಿದಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. 

ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ವಿಷ್ಣುಕಂಕಾಳವನಿಕ್ಕಿ ಆಡುವಲ್ಲಿ 

ನೀಲಕಂಠನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. - 

ಇವರೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದೊಳಡಗಿಪ್ಪರು. !! ೨೦೨|| 

೫೩ 

ದೇವಲೋಕದವರೆಲ್ಲರ] ವ್ರತಗೇಡಿಗಳೆಂಬೆ. 

ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದವರೆಲ್ಲರು ಭಕ್ತದ್ರೋಹಿಗಳೆಂಬೆ. 

ದೇವಸಂಭ್ರಮ ಗಣಪದವಿಯ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರ 

ಕುಂಭಕರ್ಣನಂತೆ ಅತಿನಿಧಿಗಳೆಂಬೆ. 

ಅನಂತಶೀಲರ ಕಂಡಡೆಕೈಕೂಲಿಕಾರರೆಂಬೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವನರಿಯರಾಗಿ, 
11೨೩|| 

೫೧೪ 

ಹರಿ ಹೊಲಬನರಿಯ , ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂದನರಿಯ , 

ರುದ್ರ ಲೆಕ್ಕವ ಮರೆದು ಜಪವನೆಣಸುತ್ತೈದಾನೆ. 

ಈಶ್ವರ ಪವನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದ. 

ಸದಾಶಿವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾದ. 

ಒಂದಂಡಜದೊಳಗಣ ಬಾಲಕರೆವರು, 

ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೦೪!! 

೫೧೫ 

ಕಾಯವೆ ಸತ್ತು ಮಾಯವೆ ಉಳಿಯಿತ್ತು . 

ಎರಡರ ಸುಖದುಃಖವನರಿಯರುನೋಡಾ. 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೪೧. 

ಅದೇನೆಂದರಿಯರು ಅದೆಂತೆಂದರಿಯರುನೋಡಾ. 

ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲಾ ವೃಥಾಯ ಹೋದರು ನೋಡಾ. 

ಕಣ್ಣ ಮುಂದಣ ಕಪ್ಪ ಕಳೆಯಲರಿಯರುನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚರು ನೋಡಾ! 
11೨೦೫ !! 

೫೧೬ 

ಅಮರದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಜಗ ಬರಡಾಯಿತ್ತು . 

ಅಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಯೋಗ ಭಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಸಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಶರಣರು ಭಂಗಿತರಾದರು. 

ಲಿಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಭಕ್ತ ಶೀಲವಂತನಾದ. 

ಆದಿ ಮಧ್ಯಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು, 

ಅರಿವಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! 1120 || 

೫೧೭ 

- ಅರಿಯದಂತಿರಲೊಲ್ಲದೆ, ಅರಿದು ಕುರುಹಾದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ನೆರೆದುನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಯ್ಯಾ , 

ಉಪಚಾರಕ್ಕೋಸುಗ ! 

ಸಾವಿಂಗೆ ಸಂಗಡವಾದೆಯಲ್ಲಾ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ! 11೨೦೭.!! 

೫೮ 

ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವಂಗೆ ಅರಿವು ತಾನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾದವಂಗೆ ಮರಹು ತಾನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ನಾನರಿದೆನೆಂಬಾತ ಇದಿರ ಕೇಳಲುಂಟೆ ? 

ಭ್ರಾಂತಿನ ಭ್ರಮೆಯೋಳಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿರಲು 

ಮಾತಿನ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಅರಿವೆಂಬುದುಂಟೆ ? 

ಸೂತಕ ಹಿಂಗದೆ ಸಂದೇಹವಳಿಯದೆ, 

ಮುಂದಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಕಾಬ ಪರಿಯೆಂತೊ ? 

ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಸಿರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ 

ಕಾಂತಿಯೂಥ( ಯುತ?) ಬೆಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ! || ೨೦೮|| 



୦୭ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೫೧೯ 

ಇರುಳ ನುಂಗಿತ್ತು , ಇರುಳಿಲ್ಲ ; ಹಗಲ ನುಂಗಿತ್ತು ಹಗಲಿಲ್ಲ . 

ಅರಿವ ನುಂಗಿತ್ತು ಅರಿವಿಲ್ಲ , ಮರಹ ನುಂಗಿತ್ತು ಮರಹಿಲ್ಲ . 

ಕಾಯವ ನುಂಗಿತ್ತು ಕಾಯವಿಲ್ಲ , ಜೀವವ ನುಂಗಿತ್ತು ಜೀವವಿಲ್ಲ . 

ಇವೆಲ್ಲವ ನುಂಗಿತ್ತು - ಇದೇನಯ್ಯಾ , ಸಾವ ನುಂಗದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೨೯|| 

೫೨೦ 

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತೊಳೆದು ಕುಡಿವಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜಲಗರಕುತ್ತ ಬೆಳೆಯಿತ್ತೆ ? 

ಅಚ್ಚ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದಡೆ ಹಿಂದೆ ಪರಿಯಾಣ ಉಳಿವುದೆ ? 

ಇವರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ವ್ರತಗೇಡಿಗಳಾದರು. 

ನಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಬದುಕಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! || ೨೧೦!! 

೫೨ . 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವಡೆ ಭೂತವಿಕಾರ , ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇತರು. 

ವೀರಭದ್ರ ಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸರು. 

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ತಪ್ಪ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾಡಿ ಉಂಬರು. 

ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಆವುದೂ ಅಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು! || ೨೧ || 

୫୬୬ 

ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಯುಕ್ತಿಯೋಳಗು, ಪೂಜೆಯೆಂಬುದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದೊಳಗು. 

ಪ್ರಸಾದವೆಂಬುದು ಓಗರದೊಳಗು, ಆಚಾರವೆಂಬುದು ಅನಾಚಾರದೊಳಗು. 

ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಅಧರ್ಮದೊಳಗು, ಸುಖವೆಂಬುದು ದುಃಖದೊಳಗು. 

ವ್ರತವೆಂಬುದು ವೈರಾಗ್ಯದೊಳಗು, ನೇಮವೆಂಬುದು ಉದ್ದೇಶದೊಳಗು. 

ಅಹಿಂಸೆಯೆಂಬುದು ಹಿಂಸೆಯೊಳಗು! – ಇವಾವಂಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ದನು! ||೨೧೨|| 

೫೨೩ 

ಭಕ್ತನೆಂಬವ ಸೂತಕಿ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೆಂಬವ ವ್ರತಗೇಡಿ. 

ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸರ್ವಗುಣಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬಾತ 

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಭೋಗಿ, 



೧೪೩ 
ಶರಣಸ್ಥಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ, 

ಆವ ಭೀತನೂ ಅಲ್ಲ ಆವ ಕರ್ಮಿಯೂ ಅಲ್ಲ . il೨೧೩ !! 

೫೨೪ 

ಭವಿಯೆಂಬುದು ಹುಸಿ, ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಉಪದೇಶ. 

ಶೀಲವೆಂಬುದು ಸಂಕಲ್ಪ , ಸಮತೆಯೆಂಬುದು ಸೂತಕ. 

ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧದೊಳಗಿಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ನಿಸ್ಸಿಮ! 
೨ಗಿಳಿ 

೫೨೫ 

ಊರೊಳಗೊಬ್ಬ ದೇವ, ಮಡುವಿನಲೊಬ್ಬ ದೇವ, 

ಅಡವಿಯಲೊಬ್ಬ ದೇವ, ಮಡಿಲಲೊಬ್ಬ ದೇವ. 

ನೀರು ನೀರಕೂಡಿ, ಬಯಲು ಬಯಲಕೂಡಿ 

ನರನೆಂಬ ದೇವ ತಾ ನಿರಾಳವೊ ! 

ಲಿಂಗವೆಂಬುದೊಂದು ಅನಂತ[ ದ ] ಹೆಸರು , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದದೇನೊ ? 
RS ! 

( ೫೨೬ 

ತನುವಿನಕೊರತೆಗೆ ಸುಳಿಸುಳಿದು , ಮನದಕೊರತೆಗೆ ನೆನೆನೆನೆದು, 

ಭಾವದ ಕೊರತೆಗೆ ತಿಳಿತಿಳಿದು, ಶಬ್ದ ದ ಕೊರತೆಗೆ ಉಲಿದುಲಿದು, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಾಗಿ ! 

೫೨೭ 

ಹುಸಿಯುಳ್ಳಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಬಾಧೆಯುಳ್ಳಾತ ಜಂಗಮವಲ್ಲ , 

ಆಸೆಯುಳ್ಳಾತ ಶರಣನಲ್ಲ , 

ಇಂತಪ್ಪ ಆಸೆ ಹುಸಿ ಬಾಧೆಯ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಇರಬಲ್ಲಡೆ- 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 
| ೨೧ || 

೫೨೮ 

ಆಶೆಯ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ ಭಾಷೆ ಪಲ್ಲಟವಾದರೆ 

ಎಂತಯ್ಯಾ ಶರಣಪಥ ವೇದ್ಯವಹುದು ? 

ತ್ರಿಭುವನದ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲಿಪ್ಪ ಮೂರುಗಿರಿಯ ಹುಡಿಗುಟ್ಟದನ್ನಕ್ಕರ 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಎಂತಯ್ಯಾ ಶಿವಪಥ ಸಾಧ್ಯವಹುದು ? 

ಭದ್ರೆ ನಿಭದ್ರೆಯೆಂಬವರ ಮೂಲವ ನಾಶಮಾಡದನ್ನಕ್ಕರ, 

ಎಂತಯ್ಯಾ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು? 

ಅತಳಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವ ಮುಟ್ಟಿದೆನೆಂಬವರೆಲ್ಲ 

ಭವಭಾರಕ್ಕೊಳಗಾದುದ ಕಂಡು 

ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೧೮!! 
11೨ಗಲಿ 

೫೨೯ 

ತನು ಬತ್ತಲಿದ್ದರೇನೊ ಮನ ಶುಚಿಯಾಗದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದಡೇನೊ , ಭಾವ ಬಯಲಾಗದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಭಸ್ಮವ ಹೂಸಿದಡೇನೊ , 

ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳನೊತ್ತಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಸುಡದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಇಂತೀ ಆಶೆಯ ವೇಷದ ಭಾಷೆಗೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಛೀ ಎಂಬೆನು. || ೨೧೯ || 

೫೩೦ 

ಭಸ್ಮವ ಹೂಸಿ ಬತ್ತಲೆಯಿದ್ದಡೇನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೇ ? 

ಅಶನವನುಂಡು ವ್ಯಸನವ ಮರೆದಡೇನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೆ ? 

ಭಾವ ಬತ್ತಲೆಯಿರ್ದು ಮನ ದಿಗಂಬರವಾಗಿರ್ದಡೆ 

ಅದು ಸಹಜನಿರ್ವಾಣವು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೨ | 

೫೩೧ 

ಶರಣಸಂಬಂಧವನರಿದವನು ಎಂತಿರ್ದಡೇನಯ್ಯಾ ? 

ತಿಳಿದುನೋಡಿನಡೆಯದಿರ್ದಡೆ ಭಕ್ತಿವಿರೋಧ. 

ತೆರನನರಿದು ಮರವೆಯಳಿದು ಸುಳಿವನಾಗಿ 

ಉಪಜೀವಿಕನಲ್ಲ ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣನ ಸಂಗಸುಖದ ಉರವಣೆಯ ಸೋಂಕು 

ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ! 
|| ೨೨II 

೫೩೨ 

ನೆಲವಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಗಿಡು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ! 

ಸಿಡಿಲು ಬಣ್ಣದವೆಂಟು ಹೂವಾದವುನೋಡಾ, 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೪೫ 

ಕೊಂಬಿನೊಳಗೆ ಫಲದೋರಿಬೇರಿನೊಳಗೆ ಹಣ್ಣಾಯಿತ್ತು ! 

ಆರೂ ಕಾಣದ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣ 

ಮೆದ್ದವನಲ್ಲದೆ ಶರಣನಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೨೨|| 

೫೩೩ 

ಧ್ಯಾನ ಸೂತಕ , ಮೌನ ಸೂತಕ , ಜಪಸೂತಕ , ಅನುಷ್ಠಾನ ಸೂತಕ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ ಸೂತಕ ಹಿಂಗಿತ್ತು , 

ಯಥಾಸ್ಟೇಚ್ಛೆ. 
11೨೨೩ || 

೫೩೪ 

ಕೂರಹ ಮುಟ್ಟದೆ,ಕೂದಲು ಹರಿಯದೆ, ಬೋಳಾಗಬೇಕು. 

ಕಾಯ ಬೋಳೋ ? ಕಪಾಲ ಬೋಳೊ ? 

ಹುಟ್ಟುವುದು ಬೋಳೊ ? ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋಹುದು ಬೋಳೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೨೪|| 

೫೩೫ 

ನಿರಾಳಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಯಾಯನವಿಲ್ಲದೆಹೋಯಿತ್ತದೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ? 

ಹಲವು ನಾಮವಾದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ಚಂದಚಂದದ ಚರಿತ್ರನಲ್ಲ - ನಿಲ್ಲು ಮಾಣು. 

ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯ ಪಡೆದರೆಮ್ಮವರು. 

ಇಂತಹ ದೇವನು ಅಂತಹ ದೇವನು ಎಂಬ ನಾಮ ಉಳಿಸದು, 

ಒಲ್ಲೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೨೫II 

೫೩೬ 

ಆಗದಂತೆ ಆದೆನು, ಜಗದ ಆಗುವ ಕಂಡು ಬಲ್ಲೆನಾಗಿ ಒಲ್ಲೆನು. 

ಜಗ ನಿಲ್ಲದು ಕಂಡಯ್ಯಾ . 

ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸದಿರಾ, ನೀ ನಾಡಿಂಗೆ ಮರುಳಾಗದಿರಾ ! 

ಬೇಡು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿರಾಳವನೆನ್ನಲ್ಲಿ . 11೨೨೬ || 



೧೪೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೫೩೭ 

ಊರೊಳಗಣ ಕಿಚು ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಿತ್ತು , 

ಕಾನನದ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದು ಊರೊಳಗೆ ಉರಿಯಿತ್ತು . 

ಆರಿಸಿರೋ ಆರಿಸಿರೊ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ಬೇಗೆಯ . 

ಆ ಭೂಭೂಕಾರವ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದಡೆ 

ಅಟ್ಟೆ ಸಹಸ್ರವಾಡಿತ್ತು ! ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಮರಣ ಮಡಿಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೨೭|| 

೫೩೮ 

ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಮನದ ಪರಿಣಾಮವೆ ಚೆಲುವು. 

ಸಂಗದೊಳಗೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೆ ಚೆಲವು, 

ಕಾಯಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂಢರೆಲ್ಲರು 

ಸಾಯದ ಸಂಚವನರಿವುದೆ ಚೆಲುವು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೨೮| 

೫೩ 

ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟನಹ ಅಜನ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಿತ್ತು . 

ಧರೆಯ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರಲ್ಲಾ ! 

ಉದಯ ನಿಂದಡೆ ಅಸ್ತಮಾನವಹುದು. 

ಊರು ಬೆಂದು ಉಲುಹಳಿದುದು. - ಇದೇನು ಸೋಜಿಗವೊ ! 

ದೇವ ಸತ್ತ ದೇವಿ ಕೆಟ್ಟಳು, ಆನು ಬದುಕಿದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೨೨೯ !! 

೫೪ರ 

ಅಂಗ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ, ಸಮತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ, 

ಮನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ, ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲಡೆ, 

ಆತನೆ ಅಚ್ಚಶರಣನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೩OIL 

೫೪೧ 

ಉದಕದ ಕೈಕಾಲ ಮುರಿದು, ಅಗ್ನಿಯ ಕಿವಿಮೂಗನರಿದು, 

ವಾಯುವ ತಲೆಯ ಕೊಯ್ದು, ಆಕಾಶವ ಶೂಲದಲಿಕ್ಕಿದ 

ಬಲ್ಲಿದ ತಳವಾರನೀತನು ! 

ಅರಸು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೂವರ ಮುಂದುಗಡಿಸಿದ 

ಬಲ್ಲಿದ ತಳವಾರನೀತನು ! 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೪೭ 

ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಕದವನಿಕ್ಕಿ ಬಲಿದು ಬಿಯ್ಯಗಳ ಹೂಡಿ 

ನವಸಾಸಿರ ಮಂದಿಯ ಕೊಂದುಳಿದನು ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೨೩೧|| 

೫೪೨ 

ಕಾಯದ ಕಳವಳವ ಗೆಲಿದಡೇನೊ , ಮಾಯದ ತಲೆಯನರಿಯದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಮಾಯೆಯ ತಲೆಯನರಿದಡೇನೊ , ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯನರಿಯದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯನರಿದಡೇನೊ , ತಾನು ತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ತಾನು ತಾನಾದ ಶರಣರ ನಿಲವಿಂಗೆ 

ಒಂದು ಧಾರೆ ಮೇರೆಯುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೨೩೨॥1 

೧ 
೧೧ 

೫೪ ) 

ಆಡುತಾಡುತ ಬಂದಕೋಡಗ, 

ಜಪವ ಮಾಡುವ ತಪಸಿಯ ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಬೇಡ ಬೇಡೆಂದಿತ್ತು , ಮುಂದಣ ಕೇರಿಯ ಮೋಲನೊಂದು ! 

ಮುಂದಣ ಮೊಲನ ಹಿಂದಣಕೋಡಗವ 

ಕಂಬಳಿ ನುಂಗಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೩೩ || 

୪ 

ಧರೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ತಾರಾಮಂಡಲವೂ 

ಇಲ್ಲಿಂದತ್ತಲೆನೋಡಾ. 

ನರನಲ್ಲ ಸುರನಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತನಲ್ಲ ಶರಣನು, 

ಲಿಂಗಸನ್ನಹಿತ ಅಪಾರಮಹಿಮನು. 

ಸುರಾಸುರರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ವರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು ! 

ಸರಸದೊಳಗಲ್ಲ ಹೊರಗಲ್ಲ ಕೇಳು ಭಾವ ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೨೩೪।। 

ಕಿಚ್ಚಿನ ದೇವನು, ಕೆಂಡದ ದೇವನು, 

ಮಾರಿಯ ದೇವನು, ಮಸಣದ ದೇವನು , 

ತಿರುಕ ಗೊರವನೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನಾಡುತ್ತಿಪ್ಪರಯ್ಯಾ , 

ನಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ನಷ್ಟಸಂತಾನವಾಗಿ, 

ಬಟ್ಟಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

2 

|| ೨೩ . ೫ || 
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೫೪೬ 

ಕಾಮನ ಕೈ ಮುರಿದಡೆ ಮೋಹ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆಮಿಷ ತಾಮಸಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಳತಟವಾದರು. 

ಅಕ್ಕಟಾ, ಅಯ್ಯಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಡವರಾರೊ ? 

ಆಳವಿಲ್ಲದಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನನರಿಯದೆ ರಣಭೂಮಿಗಳುಲಿದವು! || ೨೩೬ || 

೫೪೭ 

ಕಲ್ಯಾಣವರಿಯ ಕಟಕವರಿಯೆ ಬೇಂಟೆಯನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ . 

ಎನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ ಭೋ ಕಲಿ ವೀರ ಸುಭಟರು . 

ಎನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ ಭೋ ಅರುಹಿರಿಯರು. 

ಕಾದಿ ಗೆಲಿದು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆವರಿಗೆಯನಿಕ್ಕಿ ಬಂದೆ, 

ಎನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ ಭೋ . 
|| ೨೩೭|| 

೫೪೮ 

ಆಸುರವಾದುದು ಬೀಸರವಾಯಿತ್ತು . 

ಬಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೀ ಕೊಡುವ ವರವನು. 

ನಾ ಬೇಡಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಖದಲಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೨೩೮|| 

೫೪೯ 

ಅತಿರಥ ಸಮರಥರೆನಿಪ ಹಿರಿಯರು, 

ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮರುಳಾದರಲ್ಲಾ ! 

ದೇವಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊತ್ತ, ವಿಷ್ಣು ಕಿಚ್ಚ ಹಿಡಿದ. 

ಗಂಗೆಗೌರಿಯರಿಬ್ಬರು ಬರು ಮುಂಡೆಯರಾದರು. 

ಇದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೩ || 

೫೫೦ 

ಹಿಂದಣ ಕವಿಗಳೆನ್ನ ತೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು 

ಮುಂದಣ ಕವಿಗಳೆನ್ನ ಕರುಣದ ಕಂದಗಳು. 

ಆಕಾಶದ ಕವಿಗಳೆನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಕೂಸು. 

ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರೆನ್ನ ಕಕ್ಷಕುಳ. 

ನೀ ಮಾವ ನಾನಳಿಯ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೪OIL 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧ರ್೪ 

೫೫೧ 

ದೇವಲೋಕದ ದೇವಗಣಂಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೊರಗೆಂಬರು; 

ಅದು ದಿಟವೆ. 

ಸತ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಎನ್ನ ಹೊರಗೆಂಬರು; 

ಅದು ದಿಟವೆ. 

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭವನದೊಳಗೆ ಅವರು ತಾವಿರಲಿ, 

ನಾ ನಿಮ್ಮೊಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೪೨II 

೫೫೨ 

ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕವಾವುದೆಂದರಿಯರು – 

ಭವಿಯ ತಂದು ಭಕ್ತನ ಮಾಡೂದು ಪ್ರಥಮ ಪಾತಕ . 

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬುದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಾತಕ , ಗುರುವೆಂಬುದು ತೃತೀಯ ಪಾತಕ . 

ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡಡೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾತಕ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡೂದು ಪಂಚಮ ಪಾತಕ ! ||೨೪೨|| 

೫೫೩ 

ಆಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರನೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರಿವರಕೈಗೆ ಎಂತು ಬಂದೆ ? 

ಉಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದವೆ ? ಅಗ್ಗವಣಿ ಪತ್ರೆ ಅರತವೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗಿರ್ದು ಎನ್ನೊಡನೆ ನುಡಿಯೆ , 

ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲ ಕಳೆದಡೆ ಒಡೆಯರುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 11೨೪೩ || 

೫೫೪ 

ಶ್ವೇತಪೀತಕಪೋತ ಹರಿತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂಜಿಷ್ಟವೆಂಬ 

ಷಡುವರ್ಣವೆಂದೆನ್ನ . 

ಉಂಡು ಉಪವಾಸಿ ಬಳಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೆಂದೆನ್ನ . 

ಲಿಂಗವಿಂತುಟೆನ್ನ , ಲಿಂಗೈಕ್ಯವ ನುಡಿಯ . 

ಅಭಂಗನ ನಿಲವ ಭಂಗಿತರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೪೪ || 
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೫೫೫ 

ಆಡಾಡ ಬಂದಕೋಡಗ ಹಂದರವನೇರಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ನೋಡಬಂದವರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಒಡೆದವು. 

ಬೆಣ್ಣೆಯ ತಿಂದವರ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೋದವು! 

ಇದೇನು ಸೋಜಿಗ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 11೨೪೫|| 

೫೫೬ 

ಕೆಂಡದ ಮಳೆ ಕರೆವಲ್ಲಿ ಉದಕವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಜಲಪ್ರಳಯವಾದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನಂತಿರಬೇಕು. 

ಮಹಾಪ್ರಳಯವಾದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಂತಿರಬೇಕು. 

ಜಗತ್ಪ್ರಳಯವಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾ ಬಿಡಬೇಕು, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ತಾನಾಗಿರಬೇಕು. || ೨೪೬ || 

೫೫೭ 

ಅರೆಯ ಮೇಲಣ ಹುಲ್ಲೆಗೆಕೆಂಗರಿಯ ಬಾಣವ ತೊಟ್ಟವನೆ (ತೊಟ್ಟಡೆ ?) 

ತಪ್ಪದೆ ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! ಅದು ಒಂದೆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ನಾರಿ ಹರಿಯಿತ್ತು , ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಿತ್ತು . 

ಹುಲ್ಲೆ ಎತ್ತ ಹೋಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ? || ೨೪೭ || 

೫೫೮ 

ನಾ ದೇವನಲ್ಲದೆ ನೀ ದೇವನೆ ? 

ನೀ ದೇವನಾದಡೆ ಎನ್ನನೇಕೆ ಸಲಹೆ ? 

ಆರೈದು, ಒಂದು ಕುಡಿತೆ ಉದಕವನೆರೆವೆ, 

ಹಸಿದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಓಗರವನಿಕ್ಕುವೆ. - 

ನಾ ದೇವ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! || ೨೪೮|| 

೫೫೯ 

ಒಕ್ಕು ಮಿಕ್ಕುದ ಕೊಂಬ ನಿಶ್ಚಲಪ್ರಸಾದಿ ನೀ ಕೇಳಾ. 

ಒಕ್ಕುದಾವುದು ? ಮಿಕ್ಕುದಾವುದು ? ಬಲ್ಲಡೆ ನೀ ಹೇಳಾ. 

ಒಕ್ಕು ಹೋಹುದು ಕಾಯ , ಮಿಕ್ಕು ಹೋಹುದು ಪ್ರಾಣ. 

ಇದು ತಕ್ಕುದೆಂದರಿದು,ಕೊಳಬಲ್ಲಡೆ 

ಸಿಕ್ಕುವನು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನು. 
|| ೨೪೯ || 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೫೧ 

೫೬೦ 

ಕಲ್ಲ ಹೋರಿನೋಳಗೊಂದು ಕಾರ್ಯವ ಕಾಬಡೆ, 

ಕಲ್ಲ ಬೆದಕದೆ ಕಪ್ಪೆಯ ಸೋಂಕದೆ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಉದಕವ ಕುಡಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ- ಅದು ಯೋಗ. 

ಬಲ್ಲಡೆನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೆ. 

ಅರಿವ ಯೋಗಕ್ಕಿದು ಚಿಕ್ಕ ವಯ್ಯಾ : 

ಕಲ್ಲು ಕಪ್ಪೆಯೊಳಗಣ ಹುಲ್ಲು ರಿಯದೆ ಅಟ್ಟುಂಬಂತೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೨೫OIt 

( ೫೬೧) 

ನೀರಿಲ್ಲದ ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಗಿಡುವ 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮೃಗ ಬಂದು ಮೇಯಿತ್ತು . 

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕುರುಡನು ಕಂಡನಾ ಮೃಗವ. 

ಕೈಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಧು ಎಚ್ಚನಾ ಮೃಗವ. 

ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ನಾಡಿಗೊಯ್ದು ಸುಟ್ಟು ಬಾಣಸವ ಮಾಡೆ 

ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ! 
|| ೨೫OI1 

೫೬೨ 

ನೀ ನಾನೆಂಬ ಭಾವವಾರಿಂದಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಾ? 

ನೀನೆಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನ, ನಾನೆಂಬುದು ಮಾಯಾಧೀನ. 

ನೀನೆನ್ನದೆ ನಾನೆನ್ನದೆ ಇಪ್ಪ ಸುಖವ 

ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿಯಬಲ್ಲಡೆ; 

ಆ ಸುಖ ನಿಮಗರ್ಪಿತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೫೨॥1 

೫೬೩ 

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವದ ಹತ್ತೆಂಬ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಲುವ 

ವ್ಯರ್ಥಗೇಡಿ ಮನವ ನಾನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ? 

ತನ್ನ ತಾ ತಿಳಿಯಲು ತನಗೆ ತಾನನ್ಯವಿಲ್ಲ ಮರುಳೆ 

ಮುತ್ತಯ್ಯನ ಬೆಣ್ಣೆಯ, ಶಿಶು ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಮತ್ತೆ ಶಿಶುವಿನ ಸುಖವನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 11೨೫೩ || 

೫೬೪ 

ಶಬ್ದವೆಂಬೆನೆ? ಸ್ತೋತ್ರದೆಂಜಲು, ಸ್ಪರ್ಶವೆಂಬೆನೆ ತ್ವಕ್ಕಿನೆಂಜಲು. 

ರೂಪೆಂಬೆನೆ ? ನೇತ್ರದೆಂಜಲು, ರುಚಿಯೆಂಬೆನೆ? ಜಿಹೈಯೆಂಜಲು. 



೧೫೨ 
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ಪರಿಮಳವೆಂಬೆನೆ ? ಘಾಣದೆಂಜಲು. ನಾನೆಂಬೆನೆ? ಅರಿವಿನೆಂಜಲು. 

ಎಂಜಲೆಂಬ ಭಿನ್ನವಳಿದ , ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಬೆಳಗು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು. || ೨೫೪|| 

೫೬೫ 

ಹಸಿವರತಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ . 

ತೃಷೆಯರತಲ್ಲದೆ ಪಾದೋದಕಿಯಲ್ಲ . 

ನಿದ್ರೆಯರತಲ್ಲದೆ ಭವವಿರಹಿತನಲ್ಲ . 

ಅನಲ -- ಪವನವರತಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಲ್ಲ . 

ಇದು ಕಾರಣ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲಿಯದೊ ? || ೨೫೫|| 

೫೬೬ 

ಪಿಡಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ತಂಡ ತಂಡದ ಲೋಕ. 

ಗಂಡ ಗಂಡರನಿರಿಸಿ, ಬಡವರೊಡೆಯರ ನುಂಗಿ , 

ನಾಡೊಳಗೆ ನಿಡು ನಡೆದು, ಮಡುವನೆಲ್ಲವ ತೊಡೆದು 

ನಡುರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡನೊಡೆಯಲೀಯದೆ; 

ಮಡದಿಯೊಡಗೂಡಿ, ಗಗನವನಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ 

ಉಂಡು ಸುಖಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೫೬ || 

೫೬೭ 

ಪರಮಸುಖದ ಪರಿಣಾಮದ ಇರವ ಬಲ್ಲವರಾರೋ ? 

ಅದು ದೊರಕೊಳ್ಳದುನೋಡಾ! 

ತನತನಗೆ ತನ್ನ ಇರವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಪರವ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 

ಇಹ ಪರವೆಂಬುದೊಂದು ಭ್ರಾಂತಳಿದು, 

ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿರಬಲ್ಲ 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣನನುಪಮಪ್ರಸಾದಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೫೭|| 

- ೫೬೮ . " 

ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಹಳಿಯ ಕಾಸಿ , ಗೌರಿದೇವಿಯ ಕೂಳನಟ್ಟು , 

ಭಕ್ತನ ಬಾಡನಟ್ಟು, ದೇವನ ಸಾಸವೆಗಲಸಿ, 

ಬ್ರಹ್ಮನಡ್ಡಣಿಗೆ , ವಿಷ್ಣು ಪರಿಯಾಣ, ರುದ್ರನೋಗರ , 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೫೩ 

ಈಶ್ವರ ಮೇಲೋಗರ, ಸದಾಶಿವ ತುಪ್ಪ : 

ಉಣಲಿಕ್ಕಿ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ 
|| ೨೫೮।। 

೫೬೯ 

ಉಂಡೆನುಟ್ಟೆನೆಂಬ ಸಂದೇಹ ನಿನಗೇಕಯ್ಯಾ ? 

ಉಂಬುದೆ ಅಗ್ನಿ ? ಉಡುವುದೆ ಪೃಥ್ವಿ ? 

ನೀನೆಂದು ಉಂಡೆ? ನಾನೆಂದು ಕಂಡೆ? 

ಉಣ್ಣದೆ ಉಡದೆ ಹೊಗೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೆನೆಂಬ ಅಂಜಿಕೆ 

ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಅಂಜದಿರು , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿನಗಾವ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ . 
|| ೨೫ || 

೨೭೦ 

ಮೇರುಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈಿದರತಲೆ, 

ಧಾರುಣಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿಪ್ಪರು. 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತರಸದಲ್ಲಿ ಓಗರವ ಮಾಡಿ ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿದೆನು. 

ವಿಷಮಾಕ್ಷ ಹರ ಭಸ್ಮವಿಭೂಷಣ ಶಶಿಧರ 

ಶರಣು ಶರಣೆನುತಿದ್ದೆನು. 

ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಯ ಪುರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಹಾರವ ( ಚಂದ್ರಹಾರ?) ಬೇಡಿದಡೆ 

ಖಂಡಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಡ ತೃಪ್ತಿ , 

ಅಖಂಡ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೨೬OIL 

೫೭೧ 

ಶಿಷ್ಯನ ಮುಖದಿಂದಾದ ಗುರುವಿಂಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಸಾದ. 

[ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಸಾದ ಗುರುವಿಂಗಲ್ಲದೆ] ಗುರುವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಶಿಷ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ! 

ಇದು ಕಾರಣ, - ಗುರುವೆ ಓಗರ, ಓಗರವೆ ಅರ್ಪಿತ. 

ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದವೆಂದುಉಂಡುಂಡು ಸವೆದರಲ್ಲಾ ! 

ಸುಡು ಸುಡು. ಶಬ್ದ ಸೂತಕರಕೈಯಲ್ಲಿ , 

ಸ್ಥಾವರ ವಿಧಿವಶವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೨೬೧|| 

೫೨ 

ಒಳಗೆ ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಒಳಗೆ ನಿರಾಳ . 

ಹೊರಗೆನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಹೊರಗೆ ನಿರಾಳ. 



೧೫೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರುವಿಲ್ಲ . 

ನೆಲಹಿನ ಮೇಲಣ ಬೆಣ್ಣೆ - ಇದು ದಿಟವೊ ? 

ನಾರಿವಾಳದ ಕಾಯೊಳಗಣ ತಿರುಳ 

ಒಡೆಯದೆ ಮೆಲಬಲ್ಲಡೆ ಬೆಡಗು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೨೬ ೨II . 

೫೭೩ 

ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆಉಣಬಲ್ಲಡೆ,ಉಪಾಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇಡಬಲ್ಲಡೆ, 

ಅದು ವರ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ. 

ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಳಿಯಬಲ್ಲಡೆ, ನಿರ್ಗಮನಿಯಾಗಿ ನಿಲಬಲ್ಲಡೆ 

ಅದು ವರ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ. 

ಅವರ ನಡೆ ಪಾವನ, ಅವರ ನುಡಿ ತತ್ವ , 

ಅವರು( ರ?) ಜಗದಾರಾಧ್ಯರೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೬೩|| 

೫೭೪ 

ಉಂಡೆಹೆನೆಂದೆಡೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ , ಕಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲ . 

ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ - ಉದಕದೊಳಗಣಜ್ಯೋತಿಯಂತಾದವು (ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ?) 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಡೆ ಭಂಗವಯ್ಯಾ . 
II೨೬೪| | 

೫೭೫ 

ಉಂಡಡೇನೊ ? ಉಣದೆ ಇರ್ದಡೇನೊ ? 

ಸೋಂಕಿತವೇನೊ ? ಅಸೊಂಕಿತವೇನೊ ? 

ಹುಟ್ಟೂದಿಲ್ಲಾಗಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ 

ಸತ್ತು ಬದುಕಿ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೬೫|| 

೫೭೬ 

ಅಂಬರವಿಲ್ಲದ ಮೇರು, ಅಂಬುಧಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಂಪ 

ತಂದವರಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಿತ್ತು , ನಿಜವನೊಳಕೊಂಡಿತ್ತು 

ಸಾಧನವಿಲ್ಲದ ಓಗರವ ಭಾಜನವಿಲ್ಲದೆ ಗಡಣಿಸಿ 

ಭೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಕ್ರಿಯಾವಿರಹಿತಯೋಗ ಫಲದಾಯಕ ಹೀನಭಕ್ತಿ , 

ಆಯತ ಸ್ವಾಯತವರಿಯದೆ ಹೋಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
೨೬೬|| 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೫೫ 

೫೭೭ 

ಬೆಲ್ಲದ ಪುತ್ತಳಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 

ಎಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸಿದಡೂ ಇನಿದಹುದು. 

ಒಳ್ಳಿಹ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲನೆ ಚುಂಬಿಸಿದಡೆ ಇನಿದಹುದೆ ? 

ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನೂ ಬಲ್ಲೆವೆಂದೆಂಬರು, 

ಅವರು ಅ( ಸ ?) ಲ್ಲದೆ ಹೋದರಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೨೬೭|| 

೫೭೮ 

ನಿರವಯ ನಿರ್ಗುಣ ನಿಃಶೂನ್ಯಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಶರಣರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತನುಗುಣಾದಿಗಳ 

ಅರ್ಪಿಸಿಹೆನೆಂಬುದೆ ಮಹಾಪಾಪ! 

ಅವು ತಮ್ಮ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಪದೆ ಭಂಗ, ಅದೇ ಕರ್ಮ. 

ಈ ಉಭಯ ನಾಸ್ತಿಯಾಗದ ಸುಳುಹು 

ಮುಂದೆ ಕಾಡಿಹುದಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೬೮II 

( ೫೭೯ 

ನೋಡಲಿಲದ ಶೃಂಗಾರ, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದ 

ಬೇಡಲಿಲದ ವರ - ನೋಡಿರೆ ನಿರಾಳವ! 

ಬಾಡಲಿಲದ ಸಸಿಯ ಬೆಳಸು 

ಕೂಡದೆ ಕೂಡಿತ್ತೊಂದು ಸುಖವ ಕಂಡೆ ನಾನು. 

ಇಲದ ಉಪಕಾರ ಮೆಲ್ಲದ ಸವಿಯಿಂದ 

ಸುಖಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೫೮೦ 

ನಾನು ಸಜೀವವೊ , ನೀನು ಸಜೀವವೊ ? 

ನಿನಗೆಯೂ ಎನಗೆಯೂ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ , 

ನಿನ್ನನೆಂತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು ಪೂಜಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ? 

ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದವು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದವು ಎನಗೆ. 

ಎನಗೆಯೂ ನಿನಗೆಯೂ ಏಕಪ್ರಸಾದ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೭೦|| 

೫೮೧ 

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿದ್ದಿತಲ್ಲಾ ! 

ಆ ತಲೆಯಾಡಲೆ ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 



೧೫೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಸತ್ತು ಹಾಲ ಸವಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ, 

ರಥದ ಕೀಲ ಬಲ್ಲಡೆ - ಅದು ಯೋಗ! 

ಶಿಶು ಕಂಡ ಕನಸಿನಲುಳ್ಳ ತೃಪ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? || ೨೭೧|| 

೫೮೨ 

ಅರಿವಿನೊಳಗೊಂದು ಮರವೆಯದೆ, ಮರವೆಯೊಳಗೊಂದು ಅರಿವದೆ. 

ಅರಿವು ಮರವೆಯೆಂಬೆರಡೂ ಅಳಿದಡೆ ನಿರ್ಣಯವದೆ ( ನಿರ್ವಯಲಿದೆ?) . 

ತಾನೆಂಬಲ್ಲಿ ನಿದ್ದತಿಯಿದೆ- ಇದೇನು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? ||೨೨|| 

೫ಣ 

ಜೂಜಿನ ವೇಧೆಯುಂಟು ಜಾಗರದ ಬಲವಿಲ್ಲ ; 

ಆಗಲೂ ಗೆಲಲುಂಟೆ ಪ್ರಾಣಪದತನಕ ? 

ರತುನದ ಸರ ಹರಿದು ಸೂಸಿ ಬಿದ್ದಡೆ 

ಮಾಣಿಕವ ಬೆಲೆಯಿಟ್ಟು ಬಿಲಿತವರಿಲ್ಲ , 

ಸರ್ಪಿಣಿ ಸರ್ಪನ ನುಂಗಿ [ ದೀಪವ ನುಂಗಿತ್ತು ] 

ಇದು, ಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೨೩|| 

೫೮೪ 

ಭೂತಳದ ಮತಿವಂತರು ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಲವಿಡಲು 

ಮಾತು ಮಾಣಿಕವ ನುಂಗಿ; ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನುಡುಗಿ, 

ವ್ರತದ ಭ್ರಮೆಗಳ ಸುಟ್ಟು , ಚಿತ್ರ ಭಸ್ಮವ ಧರಿಸಿ 

ಅಣಿಮಾದಿ ಗುಣಂಗಳ ಗತಿಯ ಪಥವನೆ ಮೀರಿ, 

ಭ್ರಾಂತಳಿದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೭೪|| 

೫೮೫ 

ನೋಡೂದನೋಡಲರಿಯದೆ, ಕೆಟ್ಟಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ . 

ನೋಡೂದನೋಡಬಲ್ಲಡೆಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಗಲಲಿಲ್ಲ . 

ನೋಟದ ಕೂಟದ ಅಗಲದ ಸುಖವನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲ ! 
| ೨೫| 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೫೭ 

೫೮೬ 

ಭುವನ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಭವನದ ಕೀಲನೆ ಕಳೆದು 

ಉರವಣಿಸುವ ಪವನಂಗಳ ತರಹರಿಸಿದಡೆ- ಅದು ಯೋಗ! 

ಚತುರಸದೊಳಗಣ ನಿಲವ ಕಾಣಬೇಕು. 

ವಜ್ರ ನೀಲದ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ದ ಭುವನಂಗಳ ಹೊದ್ದಿ 

ಮಾಣಿಕವ ನುಂಗಿ ಉಗುಳದು- ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೭೬ || 

೫೮೭ 

ತಾನಿರ್ದು ತನ್ನನರಿಯದೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೆ ಶರಣನಪ್ಪನಯ್ಯಾ ? 

ಪವನಸ್ಥಾನವನರಿದ ಬಳಿಕ , ಬಂದು ಬಂದು ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲ . 

ಇದರಂತುವನಾರು ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲದೆ ? || ೨೭೭ || 

೫೮೮ 

ಆಕಾಶವ ನುಂಗಿದ ಸರ್ಪನ ಫಣಿಯ ಮಣಿಯೊಳಗಣ ಕಪ್ಪೆ , 

ವಾಯುವನಲನ ಸಂಚವ ನುಂಗಿತ್ತದೇನೊ ? 

ರೂಹಿಲ್ಲದ ತಲೆಗೆ, ಮೊಲೆ ಮೂರಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ ! 

ಉಂಡಾಡುವ ಶಿಶುವಿನಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕದಾರತಿಯ ಕಂಡೆ ! 

ಕಾಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಣನ ವಾಯುವಿಲ್ಲದೆ ಜವನೆಳೆದೊಯ್ದನೆಂಬ 

ವಾಯಕ್ಕೆ ವಾಯವನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! || ೨೭೮ || 

೫೮೯ 

ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದೆಂತು ಹೇಳಿರಣ್ಣಾ ; 

ಶಿವನೆ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನು, ಶಕ್ತಿಯೆ ಚಿತ್ತು . 

ಇಂತು - ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನೆ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಆತನೆ ಶರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೭೯ || 

೫೯೦ 

ಆಕಾಶದ ಬೀಜ ಅಗ್ನಿಯಲೊದಗಿ , ಶಾಖವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಳೆತು ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು . 

ಅರಿದೆಹೆನೆಂಬವನನಾರಡಿಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಈ ನಿರ್ಣಯವನರಿಯದ ಮಾನವಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಬಯಲ ವಿಕಾರ ! || ೨೮OI1 



೧೫೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೫೯೧ 

ಹರಿದರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ಮನದ ವಿಕಾರ. 

ಸುಳಿದರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ಪವನ ವಿಕಾರ. 

ನಿಂದರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ಕಾಯವಿಕಾರ. 

ಒಳಗರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ಜ್ಞಾನವಿಕಾರ . 

ಅರಸಲಿಲ್ಲದೆ ಬೆರಸಬಲಡೆ, ಆತನೆ ಶರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೨೮ || 

೫೯೨ 

ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದಗಿಡುವಿಂಗೆ, 

ಹತ್ತೆಲೆ, ಹತ್ತು ಹೂ , ಹತ್ತು ಕಾಯಾಯಿತ್ತು . 

ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಘನದಲ್ಲಿ ಅಳವಟ್ಟು , 

ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಆಚಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವ ಕಾಣಬಲ್ಲಡೆ 

ಆ ಕಾಯ ಲಿಂಗ ಉದಯ ( ಲಿಂಗಮಯ ?) ವಹುದು ಕಾಣಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೮೨|| 

೫೯೩ 

ಪ್ರಾಣ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮನಿಸದು; ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮನಿಸದು. 

ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣವೆಂಬುದು 

ಸಂದು ಸಂಶಯವಲ್ಲದೆನಿಜವಕೇಳಾ. 

ದಶಪ್ರಾಣವಳಿದು ಲಿಂಗವೆ ತಾನೆಂದರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಅದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 
|| ೨೮ || 

೫೯೪ 

ತನು ಒಂದು ದ್ವೀಪ, ಮನ ಒಂದು ದ್ವೀಪ, 

ಆಪ್ಯಾಯನ ಒಂದು ದ್ವೀಪ, ವಚನ ಒಂದು ದ್ವೀಪ. 

ಇಂತೀ ನಾಲ್ಕು ದ್ವೀಪದೆಡೆಯ ಬೆಸಗೊಂಬಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಂಗಳು. 
|| ೨೮೪|| 

೫೯೫ 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವದಾರವ ಕಂಡೆ; ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸೆಜ್ಜೆಯ ಕಂಡೆ. 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವ ಬೈಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. 



ಶರಣಸ್ಥಲ 
೧೫೯ 

ಕಾಯವಳಿದು ಜೀವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಡೆ 

ಎನ್ನಿಂದ ವ್ರತಗೇಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11 90311 

೫೯೬ 

ಇದ್ದುದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ , ಇದ್ದುದತೋರಲಿಲ್ಲ , 

ಹೊದ್ದಿದ ಆಶ್ರಮವ ನಾನೇನೆಂಬೆನು ಶಿವನೆ? 

ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಬಸಿರೊಳಗಿರ್ದ ಬಾವಿಯ ಸರ್ಪನು, 

ಸಿದ್ದರಸದ ಘಟಿಕೆಯ ನುಂಗಿ ಎದ್ದು ಆಡಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಹದ್ದಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕವಿದ್ದುದು 

ಇಲ್ಲೆಂಬ ಎದ್ದು ಹೇಳುವ ಕನಸು ತಾನಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೨೮೬ || 

೫೯೭ 

ಅದೈತನ ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗೆ, ಅನಂತನೆಂಬ ಗಿಳಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡು 

ಅತೀತ ಅನಾಗತ ವರ್ತಮಾನವೆಂಬ ಕೊರೆಕೂಳನುಂಡು 

ಓದಿತ್ತು ಅಗಣಿತ ಪುರಾಣ( ವ), ಅನಾಮಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನು , 

ಅನುಪಮ ವೇದವೆಂದು. 

ನಿಃಸ್ಥಲವ ಸ್ಥಲವಿಡಲು, 

ನಿರ್ಮಳಾತ್ಮಂಗೆ ಇಹವಿಲ್ಲ ಪರವಿಲ್ಲ ! 

ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಅನುಭವಿಗೆ 

ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗವು! || ೨೮೭ || 

೫೯೮ 

ಅಂಗೈಯೊಳಗಣ ಸಿಂಹಾಸನವಿದೇನೊ ? 

ಅಂಗೈಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನವೆಂದೇನೊ ? 

ಧೂಪದೀಪ ನಿವಾಳಿಯೆಂದೇನೊ ? 

ಶರಣಂಗೆ ಕಳಸದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟೆಯೆಂಬುದೇನೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿರಾಳ ! || ೨೮೮|| 

೧ 
೫೯೯ 

ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಗಾಯವನಾರಿಗೆ ತೋರಬಹುದಯ್ಯಾ ? 

ಮನ ಸೋಂಕಿದ ಸುಖವ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಬಹುದೆ ? 



೧೬೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಆತ ನಿಂದ ನಿಲವಾತಂಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು , 

ಆತ ನಿಂದ ನಿಲವನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೮೯ || 

೬೦೦ 

ಅರಿದೆರೆ ಅರಿದೆಹೆನೆಂದಡೆ ಅದೇಕೊ ಮುಂದೆ ಮರವೆ ? 

ನೀನರಿದೆನೆಂಬುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಸಾಗಿ ಉಳ್ಳಡೆ, 

ನಿನ್ನರಿವೆಲ್ಲವ ಹರಿಹಂಚ ಮಾಡಿ ಹೋದಡರಿ ಮರುಳೆ ! 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಘನದೊಳಗಿರ್ದು, ನಿಜವನರಿದಿಹೆನೆಂದಡೆ 

ಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿದಲ್ಲ , ನಿಲ್ಲು ಮಾಣು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಘನಘಟ್ಟಿಯನರಿವಡೆ 

ನಿನ್ನರಿವೆಲ್ಲವ ಹರಿಹಂಚು ಮಾಡಿ, 

ನೀನರಿ ಮರುಳೇ - ಅನುಭಾವಿಯಾದಡೆ. || ೨೯OI ! 

೬ . 

ಎನ್ನ ಕಂಗಳೊಳಗಣ ರೂಹಿಂಗೆ ಅನು ಬೇಟಗೊಂಡು ಬಳಲುವಂತೆ, 

ಹಿಡಿದು ನೆರೆಯಲಿಲ್ಲಯ್ಯಾ, 

ತುರೀಯದ ತವಕವನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ . 

ಸಂಗಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದ ರತಿಸುಖವನರಸಲುಂಟೆ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಕೃತಕದಾಳಿಯನೇನೆಂಬೆ ? 
|| ೨೯೧ll 

೬೦೨ 

ಅರುವೆಯನು ಒಂದು ಒರಲೆ ಕೊಂಡಡೆ, 

ಆಕಾಶವನು ಉಡು ಮೇಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಕತ್ತಲೆಯ ಬೆಳಗುವ ತಾನೆ ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿದವರ ಹೊತ್ತರು ! || ೨೯೨|| 

೬೦೩ 

ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಹಾಯ್ದಿದಡೆ, 

ಬೆಂದಿತ್ತೆಂದರಿಯಬಾರದು ಬೇಯದೆಂದರಿಯಬಾರದು. 

ಹಿಡಿದು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯ ಹೂಸಿಕೊಂಡಡೆ 

ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೯ || 



ಶರಣಸ್ಥಲ ೧೬೧ 

೬೦೪ 

ತನ್ನರಿದವಂಗೆ ಇದಿರೆಂಬುದಿಲ್ಲ , ತನ್ನರಿಯದವಂಗೆ ಇದಿರೆಂಬುದುಂಟು. 

ಅರುಹು ಮರಹು ಕುರುಹಳಿಯಿತ್ತು , ಬೆರಗಾಯಿತ್ತು . 

ಬೆರಗು ಬೆರಗಿನೊಳಗೆ ಕರಿಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದೇನೊ ? 

ಭ್ರಾಂತು ಭ್ರಾಂತನೆ ನುಂಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಭವಿಯ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಭವಿಯಾದ ಕಾರಣ ! 
|| ೨೯೪|| 

೬೦೫ 

ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯ ಮೇಲೊಂದು, ಅರಗಿನ ಕಂಬವಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಅರಗಿನ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಂಸೆಯಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಕಂಭ ಬೆಂದಿತ್ತು ಹಂಸೆ ಹಾರಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! || ೨೯೫|| 

ಸೂತ್ರ : ಇಂತು ಶರಣಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮುಖದಿಂದಾಚರಿಸಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಶರಣನು 

ಮುಂದೆ ಸಮರಸದಿಂದಾಚರಿಸಿ ಬೆರಸಿ ನಿರಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನೈದುವ 

ಭೇದವೆಂತಿದ್ದು ದೆಂದಡೆ ಮುಂದೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವಾದುದು. 





ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 





ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 
೧೬೫ 

೬೦೬ 

ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟವರೆಲ್ಲರು, 

ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂಬ ಬಾಲಭಾಷೆಯ ಕೇಳಲಾಗದು. 

ಸಾಯದ ಮುನ್ನ ಸ್ವಯವನರಿದಡೆ 

ದೇವನೊಲಿವ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನು. 
IION 

೬೦೭ 

ಕೋಣನನೂ ಕುದುರೆಯನೂ ; ಹಾವನೂ ಹದ್ದನೂ ; 

ಮೋಲನನೂ ನಾಯನೂ , ಇಲಿಯನೂ ಬೆಕ್ಕನೂ , 

ಹುಲಿಯನೂ ಹುಲ್ಲೆಯನೂ - ಮೇಲೈಸುವಂತೆ 

ಮೇಳವಿಲ್ಲದವನ ಒಕ್ಕತನ, ಅಳಿಯ ಬಾಳುವೆ, 

ಕಾಡಬೆಕ್ಕಿಂಗೆ ತುಯ್ಯಲನಿಕ್ಕುವಂತೆ ! - ಕೇಳು ಗುಹೇಶ್ವರಾ 

ನಿರಾಳ ಬೊಳಿಂಗೆ ತೊಂಡಿಲ ಮುಡಿಸುವಂತೆ ! 11೨ || 

೬೮ 

ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಲಿಂಗದ ವಾರ್ತೆಯ ನುಡಿವುದೇ ಭಂಗ, 

ಹಂಗು ನೋಡಾ, ಹಂಗಿನ ಶಬ್ದ ನೋಡಾ! 

ಕೊಡನ ತುಂಬಿದ ಹಾಲನೊಡೆಯ ಹಾಕಿ 

ಇನ್ನು ಉಡುಗಿಹೆನೆಂದಡೆ ಉಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 11೩ !! 

೬೦೯ 

ಶಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಾಣರು ಮುಂದುಗಾಣರು, 

ತಮ್ಮ ತಾವರಿಯರು. 

ಇದು ಕಾರಣ - ಮೂರುಲೋಕವೆಲ್ಲವು, 

ಬರುಸೂರೆವೋಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೪ || 

೬೧೦ 

ಉರವಣಿಸುವ ಮನ ಮುಟ್ಟುವನ್ನಬರ ಕಾಡುವುದು 

ಘನ ಘನದಲ್ಲಿ ಮನ ನಂಬುವನ್ನಬರ ಕಾಡುವುದು. 

ಮಹತ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದ ವುಳ್ಳನ್ನಬರ ಕಾಡುವುದು. 91೫11 



೧೬೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೧ 

ಕದನದೊಳಗಣ ಕಣ್ಣ ಕೆಂಪು, ಕದನದೊಳಗಣ ಮನದ ಕೆಂಪು 

ಇದಾವನಾವನ ಕಾಡದಯ್ಯಾ ? 

ಪದುಮದೊಳಗೆ ಬಿಂದು ಸಿಲುಕಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಅದೆನೋಡಿರೆ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅನುಗ್ರಹ ತನ್ನ ನುಂಗಿ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲೆನುತಿರ್ದೆನು(ದ್ದಿತು?) ||೬|| 

೬೧೨ 

ಭಾವವಳಿಯದೆ ಬಯಕೆ ಸವೆಯದೆ 

ಐಕ್ಯವು ಅವ ಘನವೆಂದಡಹುದೆ ? 

ಶಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮದವಳಿಯದೆ, 

ತನ್ನ ಇದಿರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯುಳ್ಳಡೆ, ಏನೆಂದಡೂ ಅಹುದೆ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಸಂದಳಿಯದೆ 

ಬೇಸತ್ತು ಬಯಲಾದಡೆ ಆಯತವಹುದೆ? || ೭|| 

೬೧೩ 

ಕೆರೆಯಲುಂಡು ತೊರೆಯ ಹೊಗಳುವರು. 

ಅತ್ಯುತ್ಕಟದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನೆ ನುಡಿವರು. 

ಸಹಜ ಪಿನಾಕಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ 

ಭವವ ಹರಿಯಲರಿಯರು. 

ರುದ್ರನ ಛತ್ರವನುಂಡು ಇಲ್ಲ ವೆಯ ನುಡಿವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 

ಮಹದ ಮಾತೇಕೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
II೮II. 

೬೧೪ 

ಪಂಚಭೂತಸಂಗದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ಪಂಚಭೂತಸಂಗದಿಂದ ಕರ್ಪುರವಾಯಿತ್ತು . 

ಈ ಎರಡರ ಸಂಗವೇನಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಾ ವಾಲ್ಮೀನಾತೀತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೯|| 

೬೧೫ 

ಎರಡೆಂಬರಯ್ಯಾ ಕರಣದ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು. 

ಎರಡುವನತಿಗಳೆದು ಒಂದೆಂಬರಯ್ಯಾ . 

ಕಾಮಿಸೂದಿಲ್ಲಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸದಿಲ್ಲ . 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 

ಭಾವಿಸೂದಿಲ್ಲಾಗಿ ಬಯಸೂದಿಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದಿಲ್ಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಯಲೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ . 
HOON! 

೬೧೬ 

ಹುಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚುವ, ಕಲ್ಲ ಬೀಜವ, ನೀರ ನೆಳಲುವ, 

ಗಾಳಿಯ ನಾರುವ, ಅಗ್ನಿಯ ಹರಿನುವ, ಬಿಸಿಲಿನ ರುಚಿಯ 

ತನ್ನ ಬೆಳಗುವನಾರು ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲದೆ ? 
೧೧ ! 

೬೧೭ 

- ಹೊರಸಿನೆಕ್ಕೆಯ ಶಂಖದ ಮಣಿಯ ಪವಣಿಸಬಲ್ಲವರು 

ನೀವಾರಾದಡೂ ಪವಣಿಸಿರಯ್ಯಾ , - ಇದ ನಾನರಿಯೆನಯ್ಯಾ . 

ಒಂದು ತಾಳಮರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರತ್ನ ವಿಹುದ ನಾ ಬಲ್ಲೆ : 

ಒಂದು ರತ್ನ ಉತ್ಪತ್ಯ - ಸ್ಥಿತಿ - ಲಯಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಒಂದು ರತ್ನ ಹದಿನಾರು ಭುವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಇನ್ನೊಂದು ರತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು.- ನಿಶ್ಯಬ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ . 

೬೧೮ 

ಅಂಗದ ಧರೆಯ ಮೇಲೆಮೂರು ಬಾವಿಯುಂಟು: 

ಮೊದಲ ಬಾವಿಯ ಮುಟ್ಟಿದಾತ ಅಂಗಸಂಗಿಯಾದನು. 

ನಡುವಡ ಬಾವಿಯ ಮುಟ್ಟಿದಾತ ಉತ್ಪತ್ಯ - ಸ್ಥಿತಿ - ಲಯಕ್ಕೊಳಗಾದನು. 

ಮೇಲಣ ಬಾವಿಯ ಮುಟ್ಟಿದಾತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದನು. 

ಇವ ತಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋದರುನೋಡಾ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವ ದಾಂಟಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗು ಹರಿದ ಶರಣರು ! 

೬೯ 

ಒಟ್ಟೆಯ ಮರಿ ಮೂರೊಟ್ಟೆಯನಿಕ್ಕಿತ್ತು . 

ಕಟ್ಟುಗ್ರದಿರುಹೆ ಕತ್ತಲೆಯ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಬೆಟ್ಟವ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಸುಟ್ಟುದು ಎದ್ದು ಕುಳ್ಳಿದ್ದು ದಯ್ಯಾ . . 

ಕಟ್ಟಿರ್ದುದು ತೋರದೆ ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೆ ಅಡಗಿತ್ತು ನೋಡಾ! | ೧೪ || 



೧೬೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೨೦ 

ಸ್ಕೂಲವ ಬ್ರಹ್ಮನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವ ವಿಷ್ಣು ವಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ಕಾರಣವ ರುದ್ರನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ನಿಃಕಾಯವ ಈಶ್ವರನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ನಿರಂಜನವ ಸದಾಶಿವನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ನಿರವಯವತ್ಯೋಮಾತೀತನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ಈ ಷಡುಸ್ಥಲದವರೆಲ್ಲ ಬಯಲನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಬಯಲಾಗಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1103811 

(೬೫ ) 

ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ , ಆಕಾಶದೊಳಗಿಲ್ಲ , 

ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾದಿ ಭುವನಂಗಳೊಳಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ . 

ಹೊರಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ - ಏನಾಯಿತ್ತೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂದೂ ಇಲ್ಲ ಇಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ . 
|| ೧೬ || 

೬೨೨ 

ಹುಟ್ಟುವಾತ ನಾನಲ್ಲಯ್ಯಾ, ಹೊಂದುವಾತ ನಾನಲ್ಲಯ್ಯಾ. 

ಅದೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಎಂತೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ? 

ನಿಜವನರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೭|| 

೬೨೩ 

ಅರಿದೆನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು, 

ಅರಿಯೆನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು, 

ಅರುಹಿನ ಕುರುಹಿನ ಮರಹಿನೊಳಗೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು ! 
|| ೧೮|| 

೬೨೪ 

ಹೊಸ ಮುತ್ತಿನ ಸುಪ್ಪಾಣಿಯಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು. 

ಸ್ಪಟಿಕದ ಘಟದೊಳಗಣ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು. 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 

ವಾಯುವಿನ ಸಂಚದ ಪರಿಮಳದ ನಿಲವಿನಂತೆ 

ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಂಬಂಧವದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
li೧೯ || 

೬೨೫ 

ಅರಿದರಿದು ಅರಿವು ಬಂಜೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಮರೆ ಮರೆದು ಮರಹು ಬಂಜೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಸಿನೆ ಬಂಜೆಯಾಯಿತ್ತು , 
|| ೨೦ || 

೬೨೬ 

ಹಸಿವಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿವರು. 

ತೃಷೆಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವರು. 

ದೇವರಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ : ನಾನೂ ಇಲ್ಲ ನೀನೂ ಇಲ್ಲ ; 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ಪೂಜಿಸುವರೂ ಇಲ್ಲ , ಪೂಜೆಗೊಂಬವರೂ ಇಲ್ಲ . 
11 901 

೬೨೭ 

ಎಂಬತ್ತು (ಎರಡೆಂಬತ್ತು ?)ಕೋಟಿವಚನವ ಹಾಡಿ 

ಹಲವ ಹಂಬಲಿಸಿತ್ತೆನ್ನ ಮನವು, 

ಮನ ಘನವನರಿಯದು, ಘನ ಮನವನರಿಯದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ 

ಗೀತವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಳಗು ! || ೨೨|| 

೬೨೮ 

ಅವಿರಳ ವಿಟನ ಮದುವೆಗೆ ನಿಬ್ಬಣಗಿತ್ತಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದು 

ಕೆಂಡದ ದಂಡೆಯನೆ ಮುಡಿದು, ಅಂಡಜವೆಂಬ ಅರಿಷಿಣವ ಮಿಂದು, 

ಉರಿಯೆಂಬ ಹಚ್ಚಡದ ಹೊಂದಿಕೆ ( ಹೊದಿಕೆ ) ಯಲ್ಲಿ – 

ನಿಬ್ಬಣಗಿತ್ತಿಯರು ಬಪ್ಪ ಭರವ ಕಂಡು ನೀರಲಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ; 

ವಾಯದಕೂಸಿಂಗೆ ಮಾಯದ ಮದವಣಿಗ; 

ಸಂಗ ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಬಸುರಾಯಿತ್ತು . 

ಕೂಸೆದ್ದು ಕುಣಿದಾಡಿ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯನವಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬ ಮೂವರು 

ತ್ರಿದೇವತೆಗಳು ಬಲ್ಲರೆ ಆ ಲಿಂಗದ ಘನವನು? 
|| ೨೩. ! 



೧೭೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೨೯ 

ಸತ್ತಾತನೊಬ್ಬ ಹೊತ್ತಾತನೊಬ್ಬ, 

ಈ ಇಬ್ಬರನೂ ಒಯ್ದು ಸುಟ್ಬಾತನೊಬ್ಬ . 

ಮದವಣಿಗನಾರೊ ? ಮದವಳಿಗೆ ಯಾರೊ ? 

ಮದುವೆಯ ನಡುವೆ ಮರಣವಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಹಸೆಯಳಿಯದ ಮುನ್ನ ಮದವಣಿಗನಳಿದ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣನೆಂದೂ ಅಳಿಯ . || ೨೪|| 

೬೩೦ 

ಪಾದವಿಲ್ಲದ ಗುರುವಿಂಗೆ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯನು. 

ಅನಾಚಾರಿ ಗುರುವಿಂಗೆ ವ್ರತಗೇಡಿ ಶಿಷ್ಯನು. 

ಈ ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಸತ್ಯ ಸಾವ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಸುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ || ೨೫|| 

೬೩೧ 

ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಬ್ರಹ್ಮನು. 

ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ವಿಷ್ಣುವು. 

ಉತ್ತಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ರುದ್ರನು. 

ಅಮಳೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಈಶ್ವರನು. 

ಮುಖಸೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಸದಾಶಿವನು. 

ಅಂಗಸೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಉಪಮಾತೀತನು 

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಯಲನೆ ಪೂಜಿಸಿ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದರು. 

ನಾನು ನಿತ್ಯವ ಪೂಜಿಸಿ ಮಿಥ್ಯವಳಿದ ಇರವಿನಲ್ಲಿ 

ಸುಖಿಯಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. | ೨೬ || 

೬೩೨ 

ಹೊರಗನೆಕೊಯ್ದು ಹೊರಗನೆ ಪೂಜಿಸಿ 

ಹೊರಗಾಗಿ ಹೋಯಿತ್ತು ತೈಜಗವೆಲ್ಲ . 

ಆನದನರಿಯದಂತೆ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸ ಹೋದಡೆ, 

ಕೈ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಮನ ದೃಢದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆದಿಹೆನೆಂದಡೆ 

ತನು ಸಂದಣಿಸಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೭|| 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ೧೭೧ 

೬೩೩ 

ಶಯನಾಸನ ಪರವಿಲ್ಲೆಂದುದು. 

ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ಭಾವ ನೋಟತಾನಲ್ಲ , 

ಅರಿವಿನ ಭಾವ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ. 

ಆಕಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೈತ ಚರಿತ್ರ ; 

ಅರಿವಿನಲನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸದೈವ ಚರಿತ್ರ . 

ಮರಹು ಉದಯಿಸದ ನಿರುಗೆಯ ಪವನ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರರಹಿತ! 

ಶಯನಾಸನವೆಂದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರನೆನಲು ಹೇಸಿತ್ತು . 
11೨೮11. 

೬೩೪ 

ನೀರಿಲ್ಲದ ಒರಳಿಂಗೆ ನೆಳಲಿಲ್ಲದ ಒನಕೆ ! 

ರೂಹಿಲ್ಲದ ನಾರಿಯರು ಬೀಜವಿಲ್ಲದಕ್ಕಿಯ ತಳಿಸುತ್ತಲಿ 

ಬಂಜೆಯ ಮಗನ ಜೋಗುಳವಾಡುದಾರೆ, 

ಉರಿಯ ಚಪ್ಪರವನಿಕ್ಕಿ - 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕಂದನು ಲೀಲೆಯಾಡಿದನು ! 

೬೩೫ 

ಅರಿದು ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ , ಮರೆದು ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ . 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನಕ್ಕೆ ಕುರುಹು ಮುನ್ನಿಲ್ಲ . 

ತನಗೆ ಗುರುವಿಲ್ಲ , ಗುರುವಿಗೆ ತಾನಿಲ್ಲ 

ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನು ಹೊಡವಡುವ ಕಾರಣ ಮುನ್ನಿಲ್ಲ . 

ಬಯಲ ಬಿತ್ತಲಿಲ್ಲ , ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ , ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲ , ತೂರಲಿಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುರುಹು ಮುನ್ನಿಲ್ಲ . - 11೩Oll 

೬೩೬ 

ದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟ ಮುಂದಿಲ್ಲ , ಇಲ್ಲ . 

ಮಾಡಿದಡೇನಹುದೊ ? ಮಾಡದಿರ್ದಡೇನಹುದೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅರುಹಿನ ಕುರುಹು ಮಂದಿಲ್ಲ , ಇಲ್ಲ . 

ಮಾಡಿದಡೇನಹುದೊ ? 11೩೧11 



೧೭೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೩೭ 

ನಿಜವನರಿಯದ ನಿಶ್ಚಿಂತನೆ, ಮರಣವ ಗೆಲಿದ ಮಹಂತನೆ, 

ಘನವ ಕಂಡ ಮಹಿಮನೆ, ವರವನೊಳಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮಿಯೆ , 

ಬಯಲಲೊದಗಿದ ಭರಿತನೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗನಿರಾಳವನೊಳಕೊಂಡ ಸಹಜನೆ ! ೩೨|| 

೬೩೮ 

ಭವಿಯ ಕಳೆದೆಹೆವೆಂಬ ಅಪ್ರಮಾಣಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ, 

ಭವಿಯ ಕಳೆದೆಹೆವೆಂಬ ಭವಭಾರಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ ; 

ಭವಿಗೆಕೊಡಲಾಗದೆಂಬ ಭಕ್ತನ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು. 

ನಾನು ಭವಿವಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಖಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 11೩೩ | 

೬೩೯ 

ಬಯಲು ಬಯಲನೆ ಬಿತ್ತಿ ಬಯಲು ಬಯಲನೆ ಬೆಳೆದು 

ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿ ಬಯಲಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ, 

ಬಯಲ ಜೀವನ ಬಯಲ ಭಾವನೆ, 

ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿ ಬಯಲಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿದವರು ಮುನ್ನವೆ ಬಯಲಾದರು 

ನಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಬಯಲಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
- 

||೩೪|| 

೬೪೦ 

ನಾರು ಬೇರಿನ ಕುಟಿಲ ಕಪಟದ 

ಯೋಗವಲ್ಲಿ ದು ನಿಲ್ಲಿ ಭೋ . 

ಕಾಯಸಮಾಧಿ ಕರಣಸಮಾಧಿ 

ಯೋಗವಲ್ಲಿದು ನಿಲ್ಲಿ ಭೋ . 

ಜೀವಸಮಾಧಿಯೆಂಬುದಲ್ಲ , 

ನಿಜ ಸಹಜಸಮಾಧಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 
|| ೩೫|| 

( ೬೪೧ ) 

ವಸ್ತುಕ ವರ್ಣಕ ತ್ರಿಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನುಡಿವ ನುಡಿಗಳು 

ಇತ್ತಿತ್ತಲಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯತ್ತಲಾರು ಬಲ್ಲರು. 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 
೧೭೩ 

ಇವರೆತ್ತಲೆಂದರಿಯರು - ಗಿಳಿವಿಂಡುಗಡೆವರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತಬಲ್ಲರು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೩೬|| 

ಅಕ್ಷರದಲಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿ ಬರೆವ ತೊಡೆವ ಪರಿಯಿನ್ನೆಂತೊ ? 

ಸ್ವರೂಪವೆಂಬುದಾವುದು ನಿರೂಪವೆಂಬುದಾವುದು ಅರಿಯರಾಗಿ , 

ಆದಿನಿರಾಳ ಮಧ್ಯನಿರಾಳಊಧ್ವನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
|| ೩೭|| 

೬೪೩ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಥಲ, 

ತನುವೆಲ್ಲ ಹುಸಿಗ್ಗಲ - ಶರಣನೆಂತೆಂಬೆ? 

ಮಾತಿನಂತುಟ ಕ್ರಿಯಾಸಮ (ಕ್ರಿಯಾಗಮ ? ) ಸ್ಥಲ. 

ಊತೃತ್ಯ - ಸ್ಥಿತಿ - ಲಯರಹಿತ ನಿಜಸ್ಥಲ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೈಕ್ಯ . 
|| ೩೮ || 

ತೋರಿದ ಭೇದವ ತೋರಿದಂತೆ ಕಂಡಾತನಲ್ಲದೆ, 

ದೃಷ್ಟಿವಾಳಕ ತಾನಲ್ಲ . 

ಬೇರೊಂದ ವಿವರಿಸಿಹೆನೆಂದಡೆ, 

ಆರ ಮೀರಿದಲ್ಲದೆ ಅರಿಯಬಾರದು. 

ಅರಿವನರಿದು ಮರಹ ಮರೆಯದೆ, 

ಮನದ ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಪರಿಯನರಿಯದೆ 

ವಾದಿಸಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ, 

ಸಲೆ ಕೊಂಡ ಮಾರಿಂಗೆ ! 1೩೯ || 

೬೪೫ 

ಪರಿಣಾಮಪರಿಮಿತ ದೊರೆಕೊಂಡಾತಂಗೆ 

ಬಳಿಕೇಕೆ ಬರು ಮಾತಿನವರೊಡನೆ ಗೋಷ್ಠಿ? 

ಬಳಿಕೇಕೊ ಬರಿಯ ಸಂಭ್ರಮಿಗಳೊಡತಣ ಅನುಭಾವ? 

ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವುಉಲಿಯದಂತೆ ಉಲಿದವು, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದಾತಂಗೆ ಬಳಿಕೇಕೊ ? 
|| ೪OI 



೧೭೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೪೬ 

- ಒತ್ತಿ ಹಣ್ಣ ಮಾಡಿದಡೆ ಅದೆತ್ತಣ ರುಚಿಯಪ್ಪುದೊ ? 

ಕಾಮಿಸಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಭಾವಿಸಿದಡೆ ಅದೆ ಭಂಗ. 

ಭಾವಿಸುವ ಭಾವನೆಗಿಂದ ಸಾವು[ ದೆ] ಲೇಸು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೪೧ | 

೬೪೭ 

ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು - ನೆನೆವ ಮುಖವಾವುದೆಂದರಿಯದೆ, 

ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು - ಪೂಜೆಯ ಮುಖವಾವುದೆಂದರಿಯದೆ; 

ಆಡಿ ಹಾಡಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು - ಬೇಡುವ ಮುಖವಾವುದೆಂದರಿಯದೆ; 

ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ , ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ , ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ; 

ಭರಿತವು ಅದು ತಾನಪ್ಪುದು. 

ತಾನಲ್ಲದುದೇನ ಹೇಳುವೆಕೌತುಕವ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರೊಳಗಿದ್ದುದ 

ಬೆಸಗೊಂಬವರಿಲ್ಲ ನಿರಾಳದ ಘನವ ! jio 

೬೪೮ 

ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ತಾನೆಂದರಿಯದೆ, ' ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂದು 

ಹೊರಗನೆ ಬಳಸಿ ಸತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಾಯ ಸಾವ ! 

ತಮ್ಮ ತಾವರಿಯದೆ, 

ಸತ್ತವರ ಹೆಸರ ಪತ್ರವನೋದಿದಡೆ ಎತ್ತಣ ಮುಕ್ತಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 
|| ೪ || 

a୧ 

ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲೆಯ ತೃಷೆ ಬಿಡದವರಿಗೆ, 

ಉದಕಲಿಂಗದ ಅನುಭಾವವೇಕೆ ? 

ಮಾತಿನ ಮಾತಿನ ಮಹಂತರು ಹಿರಿಯರು! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗಸಾರಾಯ , 

ತೋರದುತೋರದು ಬಹುಮುಖಿಗಳಿಗೆ, 
|| ೪೪|| 

೬೫೦ 

ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಲ್ಲ : 

ಚತುರ್ದಶ ಭುವನದೊಳಗಿಲ್ಲ , ಹೊರಗಿಲ್ಲ . 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 
೧೭೫ 

ಏನೆಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು ಹೇಳಿರಯ್ಯಾ ( ಹೇಳಯ್ಯಾ ?) 

ಕೃತಯುಗದಂದಿನ ಮಾತು ಬೇಡ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂದೂ ಇಲ್ಲ ಇಂದೂ ಇಲ್ಲ . 
೪೫ | 

೬೫೧ 

ಅರಸಲಿಲ್ಲದ ಘನವ ಅರಸುವದದೇನೊ ? ತಿಳಿವುದದೇನೊ ? 

ತಿಳುಹಿನ ಮುಂದಣ ಸುಳುಹು ತಾನೇನೊ ? 

ಸರದ ಸಮತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಅದೆ ಕಂಡಾ ! 
11೪೬ || 

೬೫೨ 

ಉಪಮೆ ಉಪಮಿಸಲರಿಯದೆಉಪಮಾತೀತವೆನುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಅರಿವು, ಅರಿವಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ರ್ದುದನರಿಯಲರಿಯದೆ, 

ಪರಾಪರವೆಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನಿಸಲರಿಯದೆ, ಧ್ಯಾನರೂಪಾತೀತನೆಂದು, ತದ್ದಾನಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೆಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವ ಜ್ಞಾನವೊ ? 

ವೇದವಿಜ್ಞಾನವೆಂದುದಾಗಿ , ' ತತ್ವಮಸಿ' ವಾಕ್ಯಂಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಹುಸಿಯಾಗಿ ಹೋದವು. 

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವೆಂದುದಾಗಿ 

ದೈತಾದ್ವತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರವಾಗಿ ಹೋದರು. 

ಬಂದೂ ಬಾರದ, ನಿಂದ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರ. ೧೪೭11 

೬೫೩ 

ಯುಗಜುಗ ಮಡಿವಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಳಿವಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಗವೆಂದರಿತವರಾರೊ ? 

ಶಿವ ಶಿವಾ ವಾಯದಲೊದಗಿದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ! 

ದೇವನೆಂದರಿತವರಾರೊ ? 

ಶಿವ ಶಿವಾ ಅಗ್ನಿ ತೃಣದೊಳಗಡಗಿ ಲೀಯವಾದುದ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲ ! ||೪೮|| 



೧೭೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೫೪ 

ಕಾಲಚಕ್ರದ ವಚನ : 

ಏಕಂ ಏಕವಾದ ವಸ್ತುವ ಲೋಕಾಲೋಕಂಗಳರಿಯವು 

ಸ್ಕೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮವೆನುತಿರ್ಪರೆಲ್ಲರೂ , 

ಆತನೀತ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಾತನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ 

ಭೂತಪ್ರಾಣಿಗಳವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಆತನ ಘನವ. 

ಚಿಟುಕು ಮುನ್ನೂರರವತ್ತು ಕೂಡಿದಡೆ ಒಂದು ವಿಘಳಿಗೆ , 

ಆ ವಿಘಳಿಗೆ ಅರುವತ್ತು ಕೂಡಿದೊಡೆ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ, 

ಆ ಘಳಿಗೆ ಅರುವತ್ತು ಕೂಡಿದೊಡೆಒಂದು ದಿನ. 

ದಿನ ಮೂವತ್ತು ಕೂಡಿದೊಡೆಒಂದು ಮಾಸದ 

ಮಾಸ ಹನ್ನೆರಡು ಕೂಡಿದೊಡೆ ಒಂದು ವರುಷ 

ವರುಷ ಅರುವತ್ತು ಕೂಡಿದೊಡೆಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ 

ಇಂತೀ ಕಾಲಚಕ್ರಂಗಳು ಈ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿಹವುಕಾಣಿರೆ . 

ನಾಲ್ಕು ಯುಗಂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಳೆಯೊಳು, 

ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿಹವುಕಾಣಿರೆ. 

ಕೃತಯುಗ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟುಸಾವಿರವರ್ಷ ವರ್ತಿಸಿ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ತ್ರೇತಾಯುಗ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷವು ತೊಂಬತ್ತಾರುಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವರ್ತಿಸಿ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ದ್ವಾಪರಯುಗ ಎಂಟು ಲಕ್ಷವು ಅರುವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವರ್ತಿಸಿ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ಕಲಿಯುಗ ನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷವುಮೂವತ್ತೆರಡುಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವರ್ತಿಸಿ ನಿಂದಿತ್ತು . 

- ಇಂತೀ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಂಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಮೇಳಯಿಸಿದೊಡೆ, .. 

ನಾಲ್ವತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರುಷ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಯಿತ್ತು. 

ಈ ನಾಲ್ಕುಯುಗಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದಡೆ 

ಸುರಪತಿಗೆ ಪರಮಾಯು, ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ಜಾವ, 

ಅಷ್ಟಾಶಿತಿ ಸಹಸ್ರ ಋಷಿಯರು ಸಾವಿರಬಾರಿ ತಿರುಗಿದಡೆ 

ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ನೂರಪ್ಪುದು, ವಿಷ್ಣುವಿಂಗೆ ಜಾವಪ್ಪುದು. 

ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ದಿನ ( ಜಾವ?) ದೊಳಗೆ 

ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೊಂದುವ ಬ್ರಹ್ಮನು, 

ಆ ( ದಿ) ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ದಿನವಪ್ಪುದು, ( ಅಂಥ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ) 

ಸಮಸ್ತ ಈರೇಳು ಭುವನಂಗಳೆಲ್ಲ ಭೂತಸಂಹಾರ , 

ಅಂಥಾ ಭೂತಸಂಹಾರಗಳು 

ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟುಸಹಸ್ರ ವರುಷ ತಿರುಗಲು 

ಪೃಥ್ವಿಯೆಲ್ಲಾ ಜಲಪ್ರಳಯ . 

ಅಂಥಾ ಜಲಪ್ರಳಯವೆಂಟು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದಡೆ ವಿಷ್ಣುವಿಂಗೆ ಮರಣ, 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ೧೭೭ 

ರುದ್ರಂಗೆ ನಿಮಿಷ. 

ಅಂಥಾ ರುದ್ರನ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 

ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ಮಹೀತಳ ರಸಾತಳ ತಳಾತಳ ಪಾತಾಳ - 

ಇಂತು ಕೆಳಗೇಳು ಭುವನಂಗಳು , 

ಮೇಲೆ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಜನರ್ಿಕ ತಪೋಲೋಕ ಮಹರ್ಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಲೊಕ 

ಭುವರ್ಲೋಕ ಭೂಲೋಕಮೊದಲಾಗಿ - ಇಂತೀ ಲೋಕಾಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ 

ಮಹಾಪ್ರಳಯವಾದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಲೋಕವೊಂದುಳಿಯೆ , ಆ ರುದ್ರಂಗೆ ಒಂದುದಿನ. 

ಅಂಥಾದಿನ ಮುನ್ನೂರರವತ್ತು ಕೂಡಿದಡೆ ಒಂದು ವರುಷ. 

ಅಂಥಾ ವರುಷ ಶತಕೋಟಿಕೂಡಿದಡೆ ರುದ್ರಂಗೆ ಪರಮಾಯು. 

ಅಂಥಾ ರುದ್ರರು ಅನೇಕರು ಹೋದರಲ್ಲಾ , 

ಮತ್ತಂ ಪಶುಪತಿ, ಶಂಕರ, ಶಶಿಧರ , ಸದಾಶಿವ, ಗೌರೀಪತಿ, ಮಹಾದೇವ 

ಈಶ್ವರರೆಂಬವರು 

ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮಥಗಣೇಶ್ವರರು, ತಪೋರಾಜ್ಯವನುಂಬರು. 

ತಪಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಂಗೈವರು ಆ ರುದ್ರರು. 

ಲೋಕಾಲೋಕಂಗಳು ಕೂಡಿ ಭೂತ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ, 

ಅದು ತೊಡೆದು ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಬಳಿಕ ಶೂನ್ಯವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ , 

ಅದು ತೊಡೆದು ಹೋಯಿತ್ತು 

ಬಳಿಕ ಕಾಳಾಂಧರ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೋಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ , 

ಅದು ತೊಡೆದು ಹೋಯಿತ್ತು - ಬಳಿಕ ಮಹಾ ಪ್ರಕಾಶದ ಬೆಳಗು. 

ಇಂತಹ ಕಾಲಂಗಳು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿಹವು ಕಾಣಿರೆ ! 

ಅಂತಹ ಕಾಲಂಗಳೂ ಅರಿಯವು, ಅಂತಹ ದಿನಗಳೂ ಅರಿಯವು 

ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳೂ ಅರಿಯರು, - 

ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಉಪಮಿಸಬಾರದು 

ಅಂತಿಂತೆನಲಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿರಂಜನ ನಿರಾಳ ! ನಿರಾಮಯ ! 

೬೫೫ 

ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಳಯ ಹೋಯಿತ್ತೆಂದರಿಯೆ . 

ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಳಯ ಬಂದಹುದೆಂದರಿಯೆ . 

ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ತಾನರಿಯದಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಳಯವಲ್ಲಾ ! 

ತನ್ನ ವಚನ ತನಗೆ ಹಗೆಯಾದಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಳಯವಲ್ಲಾ ! 

ಇಂತಹ ಪ್ರಳಯ ನಿನ್ನ ಲುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೫OID 



೧೭೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೫೬ 

ಘನವ ಮನ ಕಂಡು ಆದನೊಂದು ಮಾತಿಂಗೆ ತಂದು ನುಡಿದಡೆ 

ಅದಕ್ಕದೇ ಕಿರಿದು ನೋಡಾ. 

ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸಂಗದ ಸುಖವು ಗುಹೇಶ್ವರ ! 11೫OIL 

೬೫೭ 

ಸಚರಾಚರವೆಂಬುದೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು . 

ಚತುರ್ಯುಗವೆಂಬುದೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು . 

ಅಪ್ಪುದೆಂಬುದೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು , ಆಗದೆಂಬುದೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು . 

ತಾನು ಶುದ್ಧವಾದ ಶರಣಂಗೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು . 11೫೨|| 

2380S 

ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ನಡೆಯಲು ಬೇಡ, 

ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. 

ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಡ, 

[ ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ಉಣಲು ಬೇಡ) ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೩ | | 

೬೫೯ 

ನಾದ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಂದು ಮುನ್ನವೊ ? 

ಕಾಯ ಮುನ್ನವೋ ಜೀವ ಮುನ್ನವೊ ? 

ಜೀವಕಾಯದ ಕುಳಸ್ಥಳಂಗಳ ಬಲ್ಲವರು ನೀವುಹೇಳಿರೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನೀನು ಮುನ್ನವೋ ನಾನು ಮುನ್ನವೊ ? 

ಬಲ್ಲವರು ನೀವು ಹೇಳಿರೆ ? 
11೫೪॥1 

೬೬೦ 

ಅರಿವರಿತು ಬೆರಗು ಹತ್ತಿತೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿದೇನೊ ? 

'ನಾಹಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾನಾರೊ ? " 

ಕೋSಹಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾರೊ ? 

' ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸೋSಹಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ತಾನೇನಾಗಿದ್ದನೊ ? 

ಚಿದಹ ಎಂಬ ಹಮ್ಮಿನ ಮಾಲೆ ಇದೇನು ಹೇಳಾ ? 



೧೭೯ 
ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 

“ ನಿಃಶಬ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ ” ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಿಡಿದು 

ಬಳಲುವ ಕಾರಣವಿದೇನು ಹೇಳು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೫೫00 

೬೬೧ 

ವಸುಧೆಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳಸು ರಾಜಾನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಓಗರ , 

ವೃಷಭ ಮುಟ್ಟದ ಹಯನು, 

ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹೊಸೆವರಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡುಂಡೆ. 

ಶಿಶು ಕಂಡ ಕನಸಿನಂತೆ, ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಬಯಲು! || ೫೬ || 

೬೬೨ 

ಧರೆಯಗಲದ ಹುಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಮೇಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಬಲೆಯ ಬೀಸುವ ಗಂಡರಾರೂ ಇಲ್ಲ , 

ಹರಿದು ಹಿಡಿದಹೆನೆಂದಡೆ ತಲೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಲಿದೆ. 

ಶಿರವ ಹಿಡಿದೆಹೆನೆಂಬವರಿನ್ನಾರೂ ಇಲ್ಲ . 

ಹರಿದಾಡುವ ಹುಲ್ಲೆಯ ಕಂಡು ಹಲವುಬೇಳಾರ ( ಬೆಳ್ಳಾರ?) ವ ಬಿಟ್ಟು, 

ಬೇಟೆಕಾರ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದಡೆ ಹುಲ್ಯಂಜಿ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಮರುಳುದಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲೆಯನೆಸೆದಯಬೇಕೆಂದು 

ಸರಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣವನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ( ಹಿಡಿವಡೆ ?) 

ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳವ ದಾಂಟಿ ಗಟ್ಟಬೆಟ್ಟವ ಕಳೆದು 

ಅತ್ತ ಬಯಲ ಮರನ ತಾ ಮೊರೆಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಹಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಮೃಗವ ತಾನೆಚ್ಚ 

ನಾರಿ ಹರಿದು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದು ಹುಲ್ಲೆ ಸತ್ತಿತ್ತು. 

ಅದ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ನಾಡಿಗೊಯ್ದು ಸುಟ್ಟು ಬಾಣಸವ ಮಾಡಲು 

ಸತ್ಯ ಹುಲ್ಲೆ ಕರಗಿ ಶಬ ( ಸಬ ?) ಉಳಿಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ 

ಕಟ್ಟಿದಿರ ಬಾಣಸದ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು . || ೫೭ || 

೬೬೩ 

ಕಾಯದೊಳಗೆ ಕರುಳುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಹಸಿವು ಮಾಣದು. 

ಕಾಯದೊಳಗಣ ಕರುಳ ತೆಗೆದು ಕಂಗಳ ಮೇಲಿರಿಸಿ 

ಇದನಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಗಡಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ , 

ಏನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೫೮ || 



೧೮೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

- ೬೬೪ 

ಆರು ಬಣ್ಣದ ಮೃಗವುತೋರಿಯಡಗಿತ್ತು . 

ಬಯಲ ಮೂರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸಾರಿ , ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೋಡಿ 

ತೊರೆಯ ಬೆಂಬಳಿವಿಡಿದು ತೋಹಿನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು , ಮೃಗವು. 

“ ಸೋSಹಂ ಸೋSಹಂ ” ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಿತು , ಇಹಪರವ ಮೀರಿ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ತೋರಲಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲು ಬೇರೆನಿಸದ ಬಾಣ , 

ಅರುಹಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುರುಹ ಬಾಣಸವ ಮಾಡಿ 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಪಾದಕದಲ್ಲಿ ( ಶಾಖದಲ್ಲಿ ?) ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿದ ಬೋನವ 

ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸುಖಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೫೯ || 

೬೬೫ 

ನಿರಾಳವೆಂಬ ಶಿಶುವಿಂಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯೆಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲು, 

ನಿಜೈಕ್ಯವೆಂಬ ತಾಯಿ ಬಂದು ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯನಿಕ್ಕಿ : 

ವಾಯು ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿಜೋಗುಳವಾಡಿದಡೆ , 

ಆಕಾಶ ಬಂದು ಶಿಶುವನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಿಸಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ನಿರಾಳವೆಂಬ ಹಸಿವು-ತೃಷೆಯ ಶಿಶುವಿಂಗೆ ಬೇಕೆಂದು 

ಮುಗ್ಗೆಯ ಬೆಸಗೊಳಲರಿಯರು ಮೂರುಲೋಕವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೬OI 

೬೬೬ 

ಉಲಿವ ಮರದ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ, ದೆಸೆದೆಸೆಯನಾಲಿಸುತ್ತಿರ್ದೆ. 

ಅರಿವರಿಲ್ಲ ಅರಿವರಿಲ್ಲ ಅರಿದು ಮರೆಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನಂತೆ 

ತನ್ನ ತಾನಿರ್ದನು ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯನು. 
||೬OI 

೬೬೭ 

ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ , ಆರರಲ್ಲಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ . 

ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂದುದಿಲ್ಲ . 

ಏನೆಂದೆಂಬೆ ? ಎಂತೆಂದೆಂಬೆ ? 

ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿದುದಿಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುದಿಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದುದಿಲ್ಲ . 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ೧೮೧ 

೬೬೮ 

ವಾಯು ನಿದ್ರೆಗೆಯ್ದಡೆ ಆಕಾಶ ಜೋಗುಳವಾಡಿತ್ತು . 

ಬಯಲು ಬಳಲಿದೆನೆಂದಡೆ ನಿರಾಳ ಮೊಲೆಗೊಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆಕಾಶವಡಗಿತ್ತು ಜೋಗುಳ ನಿಂದಿತ್ತು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೈದಾನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ. 
- || ೬ || 

೬೬೯ 

ಉಪಾಧಿಕ ಮನವು! 

ಉಪಾಧಿಕರಹಿತನ ಮನ ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿವಾತವಾಗಿತ್ತು . 

ಆನಂದದ ಭಾವವು! 

ಬಿಂದು ತಾನುಳಿದು ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿವಾತವಾಯಿತ್ತು . 

ಲಿಂಗೋದಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆಯಾಗಿ ! || ೬೪ || 

೬೭೦ 

ಶಿಶು ತಾಯ ಮೊಲೆವಾಲನೊಸೆದುಂಡು ತೃಪ್ತನಾಗಿ 

ಹೆಸರ ಬೆಸಗೊಂಬಡದು ಉಪಮೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. 

ಕಣ್ಣಾಲಿ ಕಪ್ಪ ನುಂಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳುಡಿಗೆ[ ಯ ] | 

ಬಣ್ಣದೊಳಗಣ ಭ್ರಮೆ ಇನ್ನಾರಿಗಳವಡದು. 

ಬಣ್ಣ ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಗೆಯನೆ ನುಂಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಲವ ನಿಜದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ನುಂಗಿತ್ತು . || ೬೫ || 

೬೭೧ 

- ಅಂಗೈಯೊಳಗಣ ನಾರಿವಾಳದ ಸಸಿ , 

ಅಂಬರದೆರಳೆಯ ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಯ್ಯಾ. 

ಕಂಭದೊಳಗಣ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬಿಂದು 

ನವಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮರ ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಯ್ಯಾ . 

ಅಂಡಜವೆಂಬ ತತ್ತಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಿಯ ನುಂಗಿ 

ನಿರ್ವಯಲಾಗಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! || ೬೬ || 



೧೮೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೬೭೨ 

ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ ನೆನೆದ ನೆನಹು 

ಜನನ ಮರಣವ ನಿಲಿಸಿತ್ತು . 

ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಉದಯ ಭಾನುಕೋಟಿಯ ಮೀರಿ, 

ಸ್ವಾನುಭಾವದ ಉದಯ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯದಲಡಗಿದ 

ಘನವನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! || ೬೭ || 

6 

(೬೭೩ ) 

ಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮೀಸಲು ನೋಡಾ. 

ನುಡಿಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದ ವೇದಿಸಲೊಡನೆ ! || ೬೮ || 

೬೭೪ 

ನೆನಹು ನೆನೆವ ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ , ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಯಿಲ್ಲ . 

ನೆನೆವ ಮನವನತಿಗಳೆದ ಘನಕ್ಕೆ ಘನವೆಂತೆಂಬೆ ? 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನಾಯಿತ್ತು , ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂದ ನಿಜವು. 

ಅನಾಯಾಸದ ಅನುವ ಕಂಡು ಅನು ಬೆರಗಾದೆನಯ್ಯಾ , 

ಎಂತಿದ್ದುದು ಅಂತೆ ಅದೆ ಚಿಂತೆಯಿಲದನುಭಾವ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೬೯ || 

೬೭೫ 

ಬೆಳಗು ಕತ್ತಲೆಯ ನುಂಗಿ , ಒಳಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೆಯಾಗಿ 

ಕಾಬ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದುಳಿದು 

ನಿಮಗೆ ಅನು ಗುರಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭OID 

೬೭೬ 

ಕಟ್ಟುದನರಸ ಹೋಗಿ ತಾನ ಕಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಹೇಳಲೆಂತೂ ಬಾರದು ಕೇಳಲೆಂತೂ ಬಾರದು . 

ಎಂತಿರ್ದುದಂತೆ ! 

ಸಹಜ ಸ್ವಾನುಭಾವದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಬಲ್ಲನೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೭೧ll 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 
೧೮೩ 

೬೭೭ 

ಜಗದಗಲದ ಗಗನದ ಆನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಟ್ಟಿ ಕಂಡೆ 

ಅದೇನೆಂಬೆ ಹೇಳಾ ? ಮಹಾಘನವನದೆಂತೆಂಬೆ ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದು ಮರೆದಡೆ, 

ಲೋಯಿಸರದ ಮೇಲೆಬಂಡಿ ಹರಿದಂತೆ ! 

೬೭೮ 

ಕಡಲ ಮೇಲಣ ಕಲ್ಲು , ಸಿಡಿಲು ಹೊಯ್ದ ಬಾವಿ ! 

ತಡದ ರಕ್ಕಸಿಯ ಮಗಳು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದಳು . 

ತೊಡೆಯಬಾರದ ಲಿಪಿಯ ಬರೆಯಬಾರದು ನೋಡಾ! 

ನಡುನೀರಜ್ಯೋತಿಯ ವಾಯುವಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಾ! 

ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ನಿಜ, ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಡು 

ಏನೂ ಇಲ್ಲದಊರೊಳಗೆ ಹಿಡಿದಡೆ 

ನುಂಗಿತ್ತು ನೋಡಾಹೆಮ್ಮಾರಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೭ & II 

೬೭೯ 

ತುಂಬಿ ಪರಿಮಳವನುಂಡಿತೊ , ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿಯ ನುಂಡಿತೊ ? 

ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣವಾಯಿತೊ ? ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವಾಯಿತೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ಇವರ ಈ ಉಭಯದ ಭೇದವ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ . 11೭೪। । 

೬೮೦ || 

ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಂದಲ ಕರಗಲಿಟ್ಟಡ 

ಕಂದಲು ಕರಗಿತ್ತು, ಬೆಣ್ಣೆ ಉಳಿಯಿತ್ತು ! 

ತುಂಬಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲ , ಪರಿಮಳವಿದ್ದಿತ್ತು ತುಂಬಿಯಿಲ್ಲ . 

ತಾನಿದ್ದನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲ ; ಗುಹೇಶ್ವರನಿದ್ದನು ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ! 11೭೫II 

- ೬೮೧. 

ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟೆ ಮೂರು ತತ್ತಿಯನಿಕ್ಕಿ ಕಂಡೆ. 

ಆನೆ ಆಡ ಹೋದಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಾಡು ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ , 

ನಾರಿಯಾಡ ಹೋದಡೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಕಂಡೆನು. 

ಪೃಥೀಮಂಡಲವನೊಂದು ನೊಣ ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಕಂಡವರುಳ್ಳಡೆನೀವು ಹೇಳಿರೆ. 11೭೬ || 



೧೮೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

- - 

೬೮೨ 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನ ಕುರುಹಿಂಗೆ ಬಾರದ ಮುನ್ನ 

ತೋರಿದವರಾರು ಹೇಳಾ ಮಹಾ ಘನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವನು ? 

ಆರೂಢದಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾನಾರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾಣೆನು. 

ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನುಡಿಯಬಹುದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನು ? 

ಅರಿವುಸ್ವಯವಾಗಿ ಮರಹು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನುಪಮಾತೀತನು. 

. 

11೭೭|| 

- ಕರ್ಪುರದ ಗಿರಿಯ ಉರಿ ಹಿಡಿದಡೆ ಇದ್ದಿಲುಂಟೆ ? 

ಮಂಜಿನ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲ ಕಳಸವುಂಟೆ ? 

ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯನರಗಿನ ಬಾಣದಲೆಚ್ಚಡೆ, 

ಮರಳಿ ಬಾಣವನರಸಲುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದು 

ಮರಳಿ ನೆನೆಯಲುಂಟೆ ? 11೭೮।। 

೬೮೪ 

ಸೊಪ್ಪಡಗಿದ ಸುಮ್ಮಾನಿಗಳವರಲ್ಲಿ ಗತಿಯನರಸುವರೆ ? 

ಅವರಲ್ಲಿ ಮತಿಯನರಸುವರೆ ? 

ಅಂಗವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗಲೀಯವಾದವರಲ್ಲಿ ಗತಿಯನರಸುವರೆ ? 

ಅವರಲ್ಲಿ ಮತಿಯನರಸುವರೆ ? - ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಜ ನಿಂದವರಲ್ಲಿ ? 11೭೯ || 

೬೮೫ 

ಅಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ , ಮುಟ್ಟಿ ಮರಳಲಿಲ್ಲ , 

ಏನೆಂಬೆ ಲಿಂಗವೆ, ಎಂತೆಂಬೆ ಲಿಂಗಯ್ಯಾ ? 

ನಿಜವನರಿದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ , ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೮OI ! 

೬೮ 

ಸತ್ಯವನೊಳಕೊಂಡ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ, 

ಮಿಥ್ಯವನೊಳಕೊಂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ. 

ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯವನೊಳಕೊಂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಭಂಗ ! 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 
೧೮೫ 

ಮನವನೊಳಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಂಗ; 

ಜ್ಞಾನವನೊಳಕೊಂಡ ನಿಜಕ್ಕೆ ಭಂಗವುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೮೧ || 

೬೮೭ 

ತನುವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಕಂಡು ನಿಂದೆ. 

ಬೆರಗಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ. 

ರೂಹಿಲ್ಲದೆಕಂಡರಿದೆ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ! 
|| ೮೨|| 

೬೮೮ 

ಘನವ ಕಂಡು ಮನ ಅವಗ್ರಾಹಕವಾಯಿತ್ತು . 

ಕಂಡು ಕಂಡು ಮನ ಮಹಾಘನವಾಯಿತ್ತು , 

ತಲ್ಲೀಯವಾಯಿತ್ತು ! - ತದುಗತ ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಧವಾದುದನೇನೆಂಬೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೮ || 

೬೮೯ 

' ನಾ ' 'ನೀ ' ಎಂಬ ಭೇದ ಅಂದೂ ಇಲ್ಲ , ಇಂದೂ ಇಲ್ಲ 

ಸಾಲೋಕ್ಯನಲ್ಲ ಸಾಮೀಪ್ಯನಲ್ಲ ಶರಣ. 

ಸಾರೂಪ್ಯನಲ್ಲ ಸಾಯಜ್ಯನಲ್ಲ ಶರಣ. 

ಕಾಯನಲ್ಲ ಅಕಾಯನಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನೆಯಾಗಿ , II೮೪|| 

೬೯೦ 

ಕರಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಪರಿಯೊಂದು ಶೃಂಗಾರ , 

ಕರದ ಬಣ್ಣದ ನುಡಿಯ ಬೆಡಗಿನೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ಸಿಡಿಲ ಬಣ್ಣವನುಟ್ಟು ಮಡದಿ ಒಂದೂರೊಳಗೆ 

ಕಡುಗಲಿಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, 

ನೋಡದ ನಿರ್ಭಾವ ವೀರವಿತರಣೆಯಿಂದ, 

ಧಾರುಣಿಯ ರಚನೆಯ , ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ 

ಬೆಡಗು ನುಂಗಿ ಅಡಗಿತ್ತು . 1185811 



೧೮೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ನುಡಿಯಿಂದ ನಡೆಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಡೆಯಿಂದ ನುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಭಾವದ ಗುಸುಟು ಅದು ತಾನೆ ನಾಚಿ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅರಿವು ಸಿನೆ ಬಂಜೆಯಾಯಿತ್ತು . II೮೬ || 

೬೯೨ 

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಿತವೆಂಬ ನಜದೊಳಗಯ್ಯಾ , 

ನಿರಹಂಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ( ನೀ ನಿದ್ದೆಯಯ್ಯಾ ?) 

ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ , ಕೇಳಿಹೆನೆಂದಡೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ . 

ಘನನಿರಂಜನದ ಬೆಳಗಿಂಬಾದುದನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೮೭|| 

೬೯೩ 

ಅಂಗದೊಳಗಣ ಸವಿ, ಸಂಗದೊಳಗಣ ರುಚಿ, 

ಅಂಗನೆಯ ನಖದೊಳಗೆ ಬಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು ! 

ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಗಿರಿಗೆ ಬಿಂದುತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಚ! 

ಅದರಂದದೊಳಗಣ ಭ್ರಮೆಯ ಪಿಂಡದಾಹುತಿ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಚಂದ್ರಮನ ಷೋಡಶಕಳೆಯ ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ನುಂಗಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಲವ ನಖದ ಮುಖ ನುಂಗಿತ್ತು ! 
11೮೮ । 

೬೯೪ 

ಬಯಲ ಬೆರಗಿನ ಸುಖದ ಸವಿಯ ಬೆರಗಲ್ಲದೆ ಕಾಣೆ ! 

ಕಾಣೆನೆಂಬ ನುಡಿಗಡೆಯ ಕಾಣೆ ! 

ಕುರುಹುಗೆಟ್ಟು ಅರಿವ ನೆರೆಯರಿದು 

ಬೆರಸಿದೆನೆಂಬ ಬರುನುಡಿಯ ನುಡಿಗೆ 

ನಾಚಿದೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೮೯ ) . 

ಗದ್ಯ : ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತಭುವನಜನದ ತಿಮಿರಹರಣ ಕಾರಣಸ್ವರೂಪರುಂ, ಭಕ್ತಿ 

ದೇಹಿಕದೇವರುಂ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲರುಂ ಸರ್ವಾಂಗಪ್ರಾಣಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ವಿಲಾಸರುಂ, ಪುಲಿ 

ಗೆರೆಯ ಪುರವರಾಧೀಶ್ವರರುಂ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವಯಂಭು ಚೆನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ 

ದೇವರ ದಿವ್ಯವಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕರುಂ ತ್ರಿಕಾಂಡನಿಷ್ಠ ರುಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥ 



ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ೧೮೭ 

ರ್ವಣಾಂತರ್ಗತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾಗಮೇತಿಹಾಸಾದಿ 

ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದರುಂ ಪರಮವೀರಶೈವಾಗಮಾರ್ಚಾರ್ಯರುಂ ಸಕಲ ಪ್ರಸಾದ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರಸಿದ್ದರುಂ, ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿರಂಜನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ 

ಸ್ವರೂಪರುಮಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗದೇವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಸಿದ್ದ ವರಪ್ರಸನ್ನ 

ಪ್ರಸಾದವನು ನಿಜ ಸತ್ಶಿಷ್ಯ ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿ ಜಕ್ಕಣಾಚಾರ್ಯಂಗೆ ಸಮ 

ಮಹಾನುಭಾವ ಸಂಭೋಧೆ ಸಂಬಂಧ ನಿರೂಪಣಕಾರಣಾರ್ಥಂ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 

ಪ್ರಭುದೇವರ ಷಡುಸ್ಥಲದೊಳು ಐಕ್ಯವರ್ಗಂ ಷಷ್ಟಮ ಪರಿಚ್ಛೇದಃ. 





ಕಾಂಡ : ಎರಡು 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 





ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೬೯೫ 

ಅಂಗ ಅಂಗನೆಯ ರೂಪಲ್ಲದೆ, 

ಮನ ವಸ್ತುಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಂತಿಪ್ಪುದು. 

ಬಂದ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯನಾಮವಳಿದೆ ಎನ್ನಕ್ಕಾ . 
YO ! 

೬೯೬ 

ಅಂಗ ಅನಂಗವೆಂಬೆರಡೂ ಅಳಿದು ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ 

ಅಂಗದಲುಳ್ಳ ಕೀಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗಗಳು ನೋಡಾ. 

ಮನೋಲಯವಾಗಿಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ ಅನುಭಾವವೆಲ್ಲವೂ 

ಜ್ಞಾನನಷ್ಟ ಶಬ್ದ ನೋಡಾ, 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ತದ್ಧತವಾಗಿಪ್ಪ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ 

ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ- ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. || ೨ || 

೬೯೭ 

ಅಂಗ ಉಳ್ಳನ್ನಬರ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಬೇಕು, 

ಲಿಂಗವೆಂಬ ಮೂರ್ತಿಉಳ್ಳನ್ನಬರ ಸಂದಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. 

ಅಂಗವಳಿದ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಭಾವ ಹಿಂಗದಿರಬೇಕು. 

ಅದು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಇರವು ಚಂದಯ್ಯಾ . 1೩11 

೬೯೮ 

ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆಗಳುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ 

ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲದೆಕೊಳಲಾಗದು. 

ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆ ಹಿಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಂಗವೇನು ಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಕಪ್ಪಡಿಯ ಸಂಗಮನಾಥನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದಂದಿಂಗೆ ನಿಜವ ಮರೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ಅರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆಕೊಳದಿರು ಅನರ್ಪಿತವ . || ೪ | | 

೬೯೯ 

ಅಂಗಕ್ಕೆಂದಡೆ ಹಿರಿಯ ಹರಿವಾಣವ ತುಂಬಿ ಬೋನವ ತಾ ಎಂಬರು. 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಣ್ಣಿಲು ತುಂಬಿ ಬೋನವ ತಾ ಎಂಬರು. 



୦୧୬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅಂಗವ ಹಿರಿದು ಮಾಡಿ ಲಿಂಗವ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ತುಂಬಿ ಬೋನವ ಮಾಡಿ, 

ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಕೆ ಗಿಣ್ಣಿಲು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿವ 

ಈ ಮಡಕೆಮಾರಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫।। 

೭00 

ಅಂಗಜಂಗುಳಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಶನಕ್ಕೆ ನೆರೆದರು. 

ಲಿಂಗದ ಹವಣನಿವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ಕಾಯಜೀವಿಗಳು ಕಳವಳಧಾರಿಗಳು , 

ದೇವರ ಸುದ್ದಿಯನಿವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ಮದ್ಯಪಾನವನುಂಡು ಮದವೆದ್ದ ಜೋಗಿಯಂತೆ ನುಡಿವರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವನಿವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು. II೬II 

೭೫ 

ಅಂಗದ ಕಳೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅರತ ಬಳಿಕ , 

ಅಂಗವೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲ ನೋಡಾಶರಣಂಗೆ. 

ಪ್ರಾಣದ ಕಳೆ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅರತ ಬಳಿಕ , 

ಶಬ್ದ ಸಂದಣಿಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಾ, 

ಶರಣ ನಡೆದಡೆ ನಿರ್ಗಮನಿ ನುಡಿದಡೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣಂಗೆ ಕುರುಹಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ ಎಲೆ ಅವ್ವಾ . II೭II 

೭೦೨ 

ಅಂಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ, ಮನದಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ, 

ಎಂತಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬೆ ? 

ಹೊರಗೆ ಕುರುಹಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. 

ತನುವಿಗೆ ತನು ಸಯವಾಗದು ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ಸಯವಾಗದು 

ಎಂತಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೮II 

೭೩ 

ಅಂಗದ ಮೇಲಣ ಲಿಂಗವ ಹಿಂಗಿದಾತನ ಭವಿಯೆಂಬರು, 

ಅಂಗದ ಮೇಲಣ ಲಿಂಗವು ಇಪ್ಪಾತನ ಭಕ್ತನೆಂಬರು , 

ಅಂಗದೊಳಗೆ ಬೆರಸಿಪ್ಪ ಲಿಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದಂಗ ಸುಳಿದುದುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ? 

ಅಂಗದೊಳಗಣ ಲಿಂಗವನು ಹಿಂಗಿದವರಿಗೆ 

ಭವಮಾಲೆಯುಂಟು, 

ಹಿಂಗದವರಿಗೆ ಭವಮಾಲೆಯಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೭೦೪ 

ಅಂಗದ ಮೇಲಣ ಲಿಂಗವ ಹಿಂಗಿ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗಕ್ಕೆರಗುವ 

ಭಂಗಿತರ ಮುಖವನೋಡಲಾಗದು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಗಂಡರಿಗೆರಗುವ 

ಹಾದರಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಅವಂದಿರ ಭಕ್ತಿ . 

ಅಂತಪ್ಪ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕರ 

ಮುಖದತ್ತ ತೋರದಿರಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. |IOOIL 

೭೦೫ 

ಅಂಗದಲಪ್ಪಿದೆನೆಂದಡೆ ಸಿಲುಕದು, 

ಪ್ರಾಣದಲಪ್ಪಿದೆನೆಂದಡೆ ಸಿಲುಕದು, 

ಭಾವದಲಪ್ಪಿದೆನೆಂದಡೆ ಸಿಲುಕದು, 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನುವಿನ ಮನದಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ 

ಅಪ್ಪಿದೆನೆಂದಡೆ ಸಿಲುಕದು. 

ಭಾವಾತೀತವಾದ ನಿರಾಕಾರದ ಘನವು 

ಸುಜ್ಞಾನದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರನಿನ್ನಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ 

ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಹೇಳಾ - ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ ? IIMOIL 

೭೦೬ 

ಅಂಗದಲಳವಟ್ಟ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ ಸಂಗವನಾರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರದುನೋಡಾ. 

ಪ್ರಾಣದಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ, ಭಾವಸೂತಕದ ಹೊದಕೆಯ ಕಳೆದು, 

ನಿರ್ಭಾವ ನಿಸೂತಕಿಯಾಗಿಪ್ಪ ನಿಜಲಿಂಗ ಸಮಾಧಿಯ ಘನವನು 

ಆರಿಗೆಯೂ ಕಾಣಬಾರದು ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲವ ಕಂಡು 

ನಾನು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೧೨|| 



೧೯೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೭೧೭ 

ಅಂಗದ ಲಿಂಗವೆ ಮನದ ಲಿಂಗ, ಮನದ ಲಿಂಗವೆ ಭಾವದ ಲಿಂಗ, 

ಭಾವದ ಲಿಂಗವೆ ಜಂಗಮದಾಸೋಹ, 

ದಾಸೋಹವೆಂಬುದು ಸಂದಿಲ ದ ನಿಜನೋಡಾ, 

ಅದರಂದವನೆ ತಿಳಿದು ನಿಂದ ನಿಲುಕಡೆಯ ಭೇದವ 

ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಲ್ಲಿಯೆ ತಿಳುಹಬೇಕಯ್ಯಾ , 

ಇಂತೀ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದ ಸೌಖ್ಯದ ಭೇದವನು, 

ಸಂದಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗದ ನಿಜವನು, 

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಚಂದಯ್ಯಂಗೆ ತಿಳುಹಿ ಕೊಡಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . li೧೩ || 

೭೦೮ 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಟ್ಟಿಪ್ಪ ಆಚಾರವೆ ಲಿಂಗವೆಂದರಿದನು, 

ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿಪ್ಪ ಅರಿವೆ ಜಂಗಮವೆಂದರಿದನು, 

ಈ ಎರಡರ ಸಂಗವೆ ತಾನೆಂದರಿದನು 

ಮಾಡುವ ದಾಸೋಹವೆ ಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂದರಿದನು 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ , 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲವನರಿಯಬೇಕು ಕೇಳಾ ಚಂದಯ್ಯಾ . | ೧೪ || 

೭೦೯ 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರವ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹವ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರೆದು, 

ನಿಶ್ಚಿಂತನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಐದಾನೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂದು 

ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕು ನಡೆಯಾ- ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ 
|| ೧೫|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೧೯೫ 

೭೧೦ 

ಅಂಗದೊಳಗಣ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಅಂಗ; 

ಅಂಗ- ಲಿಂಗ ಸಂಗ ಹಿಂಗದಂತೆ ಮಾಡಿರೆ. 

ದೇವ ದೇವ ಎಂಬಿರಿ ಬಲ್ಲವರು , 

ಲಿಂಗವ, ಬಲ್ಲವರು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರೆ ! 

ತಾ ಸತ್ತು ಲಿಂಗವಕೂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಬೇರೊಂದು ಠಾವುಂಟೆ ಹೇಳಿರೆ ? 
|| ೧೬ || 

೭೧ 

ಅಂಗದೊಳಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗವಿರಲು, 

ಕೈಯ ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂದು ನೆಲದೊಳಗಂಗವ ಹೂಳಿ 

ಭಂಗಪಡುವರಲ್ಲಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯದ ಜಡರು. 
| ೧೭|| 

೭೧೨ 

ಅಂಗದೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಅಂಗ ! 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಂಗವಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೆ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

“ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಂ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜೀವಾತ್ಮಾಂಗಸ್ಥಲಂ ಭವೇತ್ | 

ಲಿಂಗಾಂಗಸ್ಥಲಯೋಲೈಕ್ಯಂ ಶಿವಜೀವೈಕ್ಯಮೇವಹಿ|| ” ಎಂದುದಾಗಿ , 

ಲಿಂಗವಿದ್ದೆಡೆಯ ನೀವು ತಿಳಿದುನೋಡಿಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಕಾಯವಳಿಯದ ಮುನ್ನ ವೆಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಡೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೆ. 
IOCI 

೭೧೩ 

ಅಂಗನೆಯ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವೆ ? ಬಳ್ಳ ಲಿಂಗವೆ ? 

ಕಿತ್ತು ಬಹ ಸಾಣೆ ಲಿಂಗವೆ ? ಆಡಿನ ಹಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೆ ? 

ಮೆಚ್ಚುವರೆ ಪ್ರಮಥರು ? ಮೆಚ್ಚುವರೆ ಪುರಾತನರು, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ? 

ಭಾವಭ್ರಮೆಯಳಿದು, ಗುಹೇಶ್ವರಾ 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಸಂಸಿದ್ದವಾದ ಜಂಗಮವನರಿದಾತ 

ಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ. || ೧೯ || 



೧೯೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೭೧೪ 

ಅಂಗ ಮೂವತ್ತಾರರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ, 

ನಿಸ್ಸಂಗವೆಂಬ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಗವಿಸಿ, 

ಅಹುದು ಆಗದು ಎಂಬ ನಿಸ್ಸಂಗದ ಅರ್ಪಣವ ಮಾಡಿ 

ಸುಸಂಗ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಳಬಲ್ಲವಂಗೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ಮುಂದೆ ಬಯಲು ಬಯಲು ಬಟ್ಟ ಬಯಲು ! ೨OI1 

೭೧೫ 

ಅಂಗವಿಕಾರ ಆಚಾರದೊಳಡಗಿ , ಆಚಾರಗಳು ಗುರುವಿನೊಳಡಗಿ, 

ಗುರುವೆನ್ನ ಅಂಗದೊಳಗಡಗಿ , ಅಂಗ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯೊಳಡಗಿ , 

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಅಂಗದಾಚರಣೆಯ ಆಚಾರವಾವರಸಿ , 

ಆಚಾರದ ನಿಲವ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾವರಸಿ , 

ಗುರುಮೂರ್ತಿಯ ಸರ್ವಾಂಗವಾವರಸಿ , 

ಸರ್ವಾಂಗವ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಾವರಿಸಿ, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯ ಸಾವಧಾನವಾವರಿಸಿ, 

ಸಾವಧಾನವ ಸುವಿಚಾರವಾವರಿಸಿ, ಸುವಿಚಾರವ ಮಹಾಜ್ಞಾನವಾವರಿಸಿ, 

ಮಹಾಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಪರಮಾನಂದನಿಜನಿಂದು 

ನಿಜದೊಳಗೆ ಪರಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ 

ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆಯನೊಡೆದು, ನಡುವಣ ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತು ನಿಂದು, 

ನಡುವಣ ಕಟ್ಟೆಯೂ ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು , 

ಕಡೆಯಣ ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತುದು. 

ಈ ಮೂರುಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ಮಹಾಜಲವನು ಪರಮಪದವಾಂತುದು. 

ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಗಿ , ಪಾದೋದಕವ ಕೊಂಡು 

ಎನ್ನ ನಾನರಿಯದಾದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೧|| 

೭೧೬ 

ಅಂಗವಿಕಾರಿ ಲಿಂಗವಿಕಾರಿಯನರಿಯ . 

ಲಿಂಗವಿಕಾರಿ ಅಂಗವಿಕಾರಿಯನರಿಯ . 

ಅಂಗವೇ ದಿಂಡುನಾಳ ಲಿಂಗ [ ವೇ ...] ನವ ಸುರಾಳ 

ಕಳಚಿದಡೆತೋರಲಿಲ್ಲ ,ತೋರಿದಡೆ ಬೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ . 

ಸುರುಳಿನೊಳಗೆ ಸುತ್ತಿ ಹೊರಗಿರಿಸಿದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೨|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೧೯೭ 

೭೧೭ 

ಅಂಗವಿಡಿದಂಗಿಯನೇನೆಂಬೆ ? 

ಆರನೊಳಕೊಂಡ ಅನುಪಮನುನೋಡಾ! 

ಮೂರರ ಹೊಲಿಗೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ , ಎಂಟಾತ್ಮ ಹರಿಗಳ 

ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯೊಳ್ ನಿಲಿಸಿದ ನಿಜಸುಖಿಯುನೋಡಾ. 

ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತಾರ ಮೀರಿ, 

ಅತ್ತತ್ತವೆತೋರ್ಪ ಆಗಮ್ಯನುನೋಡಾ! 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಅಲ್ಲಯ್ಯನ ಇರವನೊಳಕೊಂಡ 

ಪರಮಪ್ರಸಾದಿ ಮರುಳಶಂಕರದೇವರ ನಿಲವ 

ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಕಂಡೆನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 
|| ೨ | | 

೭೮ 

ಅಂಗವಿಡಿದು, ಅಂಗ ಅನಂಗವೆಂಬೆರಡನೂ ಹೊದ್ದದ 

ಮಹಿಮನನೋಡಾ! 

ಅಂಗವೆ ಆಚಾರವಾಗಿರಬಲ್ಲ , ಆಚಾರವೆ ಅಂಗವಾಗಿರಬಲ್ಲನಾಗಿ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದಪ್ರತಿಮ ನೋಡಾ! 

ಆಚಾರವೆ ಸ್ವಾಯತ, ಆಚಾರವೆ ಪ್ರಾಣ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಚಾರಭಿಕ್ಷವನಿಕ್ಕಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೨೪|| 

೭೧೯ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಅನುಭಾವಕ್ಕೆ ನೇಮವಿಲ್ಲದ ನೆನಹು 

ತಾಗು ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮಾನದ ಸುಖ . 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿರಾಳ ಕಂಡಾ! II೨೫11 

೨ 

ಅಂಗವೆಂಬ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಸವೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿವನನರಿವರೆ ? 

ಮನವೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕುಣಿಕೆಗೊಳಗಾದವರೆಲ್ಲರೂ 

ಮಾಯದ ಹೊಡೆಗಿಚ್ಚ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಂದೇಹವ ಕಳೆದಿಪ್ಪ 

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. || ೨೬ || 



೧೯೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೭೨೧. 

ಅಂಗಸಂಸಾರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಅರತು 

ಕಾಯವೆಂಬ ಸಂಬಂಧ ಸಂಶಯವಳಿದು 

ನಿಸ್ಸಂದೇಹಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ನೋಡಾಬಸವಣ್ಣನು. 

ಪ್ರಾಣ ಭಾವವೆಂಬ ಶಂಕೆ ತಲೆದೋರದೆ 

ನಿಶ್ಯಂಕನಿಜೈಕ್ಯನಾಗಿಪ್ಪನು ನೋಡಾಬಸವಣ್ಣನು. 

ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೆನು. . 

ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಲಂಬಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆನು. 

ಆ ಬಸವಣ್ಣನೊಳಗೆ ನಾನು ಅಳಿದುಳಿದೆನು. 

ಬಸವಣ್ಣನೆನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ನಿಜನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. 

ಇದು ಕಾರಣ: ಒಂದಕ್ಕೊಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರು( ರೆ ?) ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ' ಸಂಗನಬಸವ- ಪ್ರಭು' ವೆಂಬ ಎರಡು ಭಾವಭ್ರಾಂತಿಯಳಿದು, 

ನಿಭ್ರಾಂತಿ ಎಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . ||೨೭|| 

೭೨೨ 

ಅಂಗಸೋಂಕೆಂಬುದು ಅಧಮವು. 

ಉರಸೆಜ್ಜೆಯೆಂಬುದು ಎದೆಯ ಗೂಂಟ. 

ಕಕ್ಷೆಯೆಂಬುದು ಕವುಚಿನ ತವರುಮನೆ. 

ಅಮಳೋಕ್ಯವೆಂಬುದು ಬಾಯ ಬಗದಳ. 

ಮುಖಸೆಜ್ಜೆಯೆಂಬುದು ಪಾಂಡುರೋಗ, 

ಕರಸ್ಥಳವೆಂಬುದು ಮರವಡದ ಕುಳಿ. 

ಉತ್ತಮಾಂಗವೆಂಬುದು ಸಿಂಬಿಯ ಕಪ್ಪಡ. 

ಎಲ್ಲರಿಗೆಯೂ ಸೋಂಕಾಯಿತ್ತು ! 

ಈ ಹಸಿಯ ಗೂಂಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ , ಒಣಗಿದ ಗೂಂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ 

ಬಾಲಭಾಷೆಯ ಭಂಡರ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೮|| 

೭೨೩ 

ಅಂಗಳ [ ದ] ಬಾಗಿಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿದ್ದ ಲಿಂಗವನರಿದುದಿಲ್ಲವೆ ? 

ಸುಸಂಗಿ ನಿಂಗಿ ನಿಷ್ಕಲಬ್ರಹ್ಮ ಮರುಳಶಂಕರಲಿಂಗ ! 

ಪ್ರಸಾದದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜನಿವಾಸದ ಅಂಗವ ನೋಡು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೨೯|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೧೯೯ 

೭೨೪ 

ಅಂಗೈಯ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗಳ ನೋಟಸ್ವಯವಾದ ಇರವ ನೋಡಾ! 

ತನ್ನ ಸ್ವಾನುಭಾವದ ಉದಯದಿಂದ ತನ್ನ ತಾನರಿದ ನಿಜಶಕ್ತಿಯ ನೋಡಾ! 

ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದರಿವು, ಮನ್ನಣೆಯ ಮಮಕಾರವ ಮೀರಿದ ಭಾವ! 

ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾದಳು ! 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಲಿಂಗವಾದ 

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳ ನಿಲವಿಂಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು ಕಾಣಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 11೩O!! 

೭೨೫ 

ಅಂಗೈಯೊಳಗೊಂದು ಅರಳ ತಲೆಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಕಂಗಳ ಮುತ್ತ ಪವಣಿಸುವಾಕೆ ನೀನಾರು ಹೇಳಾ ? 

ಸಂದ ಸಂಪಿಗೆಯರಳ ತುಂಬಿ ಬಂದುಂಬ ಭೇದವನರಿಯದೆ 

ಹಂಬಲಿಸುವ ಪರಿತಾಪವೇನು ಹೇಳಾ ? 

ಒಂದೆಂಬೆನೆ ಎರಡಾಗಿದೆ ಎರಡೆಂಬೆನೆ ಒಂದಾಗಿದೆ 

ಅರಿವಿನೊಳಗಣ ಮರಹಿದೇನು ಹೇಳಾ ? 

ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕೆ , ಅಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅನುತಾಪ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. 

ನೀನಾರೆಂದು ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಅವ್ವಾ ? 

೭೨ 

ಅಂಜಬೇಡ ಅಳುಕಬೇಡ; 

ಹೋದವರಾರು ಇದ್ದವರಾರು ? ಎಲೆ ಮರುಳೆ ! 

ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿಪ್ಪ ದೇವನೊಬ್ಬನೆ. 

ಹಲವು ಮುಖದಲ್ಲಿಪ್ಪ ದೇವನೊಬ್ಬನೆ. 

ನಾಮ ಹಲವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇ ನೋಡಾ! 

ಮನದೊಳಗಣ ಘನವು ತನುವನಗಲುವುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರಹಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ, ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . 

೭೨೭ 

ಅಂಡಜ ಒಡೆಯದರಿಂದ ಮುನ್ನ , 

ದ್ವೀಪಾದ್ವೀಪವಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ಅನಲಪವನರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 



೨೦೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ರವಿಚಂದ್ರರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವಲ್ಲಿಂದ ಮುನ್ನ . ||೩೩ || 

೭೨೮ 

ಅಂಡಜವಳಯವಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ದ್ವೀಪಂಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ರವಿಚಂದ್ರರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ತ್ರಿದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನು ಉಲುಹಡಗಿರ್ದನುದು ಅನಂತಕಾಲ ! 11೩೪|| 

೭೨೯ 

ಅಂಡವ ಮೇಲು ಮಾಡಿ ಪಿಂಡಿಯಾಗಿ , 

ಆ ಅಂಡದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಕರಣ ಅನೇಕ ಉದ್ದವಾದವು! 

ಆ ಕೈಕರಣದೊಳಗೊಬ್ಬ ಶರಣ, ದಾಸೋಹಮೆನಲು, 

ಆ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ ಮೂಡಿತ್ತ ಕಂಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೩೫|| 

೭೩೦ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತೆಂದಡೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯವಲ್ಲ . 

ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತೆಂದಡೆಕ್ರಿಯಾಬದ್ಧವಲ್ಲ . 

ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಅಡಗಿತ್ತೆಂದಡೆ ಮತಿಗೆ ಹವಣಲ್ಲ . 

ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವ ನಿಶೂನ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಬ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಕಂಡು ತನ್ನೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಬ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದುಕೂಡಿ 

ಸುಖಿಯಹ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ? 11೩೬ || 

೭೩೧ 

ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗದೊಳಗಿಲ್ಲ 

ಮತ್ಯಾವ ದೆಶೆ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ . 

ಏನಾಯಿತ್ತೆಂದರಿಯೆ ಎಂತಾಯಿತ್ತೆಂದರಿಯೆ 

ಅದೆಂತೆಂದರೆ: 

“ ಅಂತಃ ಶೂನ್ಯಂ ಬಹಿಃಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಂ ದಿಶೌ ದಿಶೌ ! 

ಸರ್ವಶೂನ್ಯಂನಿರಾಲಂಬಂ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಂ ಪರಮಂ ಪದಂ|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೦೧ 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಬಯಲು. 
||೩೭|| 

೭೩೨ 

ಅಂದಂದಿಗೆ ಬಂದ ಧನವನಂದಂದಿಂಗೆ ವೆಚ್ಚವ ಮಾಡಿ 

ಹಿಂದು ಮುಂದ ಸಮವ ಮಾಡಿ, 

ಮಧ್ಯ ನಿರಾಳ ಊರ್ಧ್ವ ತಾನಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿಪ್ಪಡೆ 

ಇದೇ ತೆರನು ಕಂಡಯ್ಯಾ , 

ಆರ ವಶವಲ್ಲದ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳಬಲ್ಲಡೆ 

ಆ ಹಿರಿಯರಿಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ವಶರಪ್ಪರು. 

ಆ ಹಿರಿಯರಿಬ್ಬರೂ ತನ್ನವರಾದಡೆ ಸರ್ವವೂ ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದು. 

ಸರ್ವವೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಡೆ ತಾನಿಲ್ಲ , 

ಬಯಲಹುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಚಿಹ್ನ ನೋಡಾ 

ಹೀಗೆಂದು ನಂಬುವುದು 

ನಂಬದಿದ್ದಡೆ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಹೊಣೆಯ ಕೊಡುವೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೮|| 

೭೩೩ 

ಅಂದಂದಿನ ಮಾತನು ಅಂದಂದಿಗೆ ಅರಿಯಬಾರದು. 

ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಯುಗಪ್ರಳಯಂಗಳ ಬಲ್ಲವರಾರಯ್ಯಾ ? 

ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪ ಯುಗಪ್ರಳಯಂಗಳ ಬಲ್ಲವರಾರಯ್ಯಾ ? 

ಬಸವಣ್ಣನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಶರಣನೆಂಬುದ 

ಭೇದಿಸಿ ನೋಡಿ ಅರಿವರಿನ್ನಾರಯ್ಯಾ ? 

ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಾತ್ಮಗೆ 

ಬಸವಣ್ಣನೆ ಆದಿಯಾದನೆಂಬುದನರಿದ ಸ್ವಯಂಭು ಜ್ಞಾನಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ. 11೩೯ || 

೭೩೪ 

ಅಂದಾದಿಬಿಂದುವಿಲ ದಂದು ಅಂದಾ ಜೀವನೆಲ್ಲಿ ಪುದೊ ? 

ಪಿಂಡ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಬಂದು ಪರಿಯೆಂತುಟೊ ? 

ಇದನರಿದಡೆ ಗುರುವೆಂಬೆ, ಲಿಂಗವೆಂಬೆ, ಜಂಗಮವೆಂಬೆ, 

ಅಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ನರನೆಂಬೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೪OI1 



೨೦೨ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೭೩೫ 

ಅಂದಿನ ದಿನವನಂತಿರಿಸಿ, ಇಂದಿನ ದಿನವನಿಂತಿರಿಸಿ, 

ತಾ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಯಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನು. 

ಅಂದಿನವನಂತಾಗದೆ ಇಂದಿನವನಂತಾಗದೆ, ಅಂತಿಂತುವ ಕೆಡಿಸಿ 

ಮತ್ತೊಂದಾದನು( ನ?) ವ. 

ಶ್ರುತಿಗೆಟ್ಟು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹವಣುಗೆಟ್ಟು , 

ಬಿಮ್ಮುಗೆಟ್ಟು ಬೆಮಳ ವಿಮಳನಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನು. 

ಗಣಿತ ಗುಣಿತವನಳಿದುಳಿದು, 

ಅಗಣಿತನಚಳಿತನಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನು. 

ಅಮಳೋಕ್ಯವಾದ ಘನವ, ಅಮಳೋಕ್ಯವಾದ ಮಹವ, 

ಅಮಳೋಕ್ಯವಾದ ನಿಜದ ನಿಲವ ; 

ಕುಲಗೆಟ್ಟ , ಛಲಗೆಟ್ಟ , ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ , ಭವಗೆಟ್ಟ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗಮೇಶ್ವರದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನು. ೪೧ | 

೭೩೬ 

ಅಂದು ನೀ ಬಂದ ಬೆಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದೆ. 

ಅಂದಂದಿನ ಸಂದೇಹ ಹರಿಯಿತ್ತು . 

ನೀ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಾ ಜಂಗಮವಾಗಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು . 
11೪೨|| 

೭೩೭ 

ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಧರೆಯ ಮೇಲೆಉದಕವಿಲ್ಲದಂದು 

ಕೆಳಯಿಂಕೆ ಪಾದವ ನೀಡಿದೆಯಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣ 

ಧರೆಯ ತಾಗಿದ ಪಾದವ ಧಿಗಿಲನೆ ಎತ್ತಲು 

ಭುಗಿಲೆನೆ ಉದಕವೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಉರಸ್ಥಲಕೆ ಬಾರದೆ ? 

ಕನಲಿ ಎದ್ದು ಅಂಕೆಗೆ ( ಆಚೆಗೆ ?) ನಿಂದು ನೋಡಲು 

ಸಪ್ತ ಸಾಗರಂಗಳೆಲ್ಲವುನಿಮ್ಮ ಕಿರುಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಡಗವೆ ಬಸವಣ್ಣಾ ? 

ಅದನೆಂತು ಕೊಡಬಹುದು, ಅದನೆಂತು ಕೊಳಬಹುದು ? 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ನಿಮ್ಮ ಪಾದೋದಕವೆ ಮಜ್ಜನ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೪ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೦೩ 

೭೩೮ 

ಅಂಬುಧಿಯೊಳಗಾದ ನದಿಗಳು ಮರಳುವುವೆ ? 

ಉರಿಯೊಳಗಾದ ಕರ್ಪುರ ರೂಪಿಂಗೆ ಬಪ್ಪುದೆ ? 

ಮರುತನೊಳಗಾದ ಪರಿಮಳ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪುದೆ ? 

ಲಿಂಗವನರಿದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಾದ ಶರಣ 

ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟುವನೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೪ || 

೭೩೯ 

ಅಕಟಕಟಾ ದೇಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಅಕಟಕಟಾ ಓಗರ ಉಪಹಾರವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಅಕಟಕಟಾ ಅನುಭಾವ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಅಕಟಕಟಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರವನರಿಯದೆ 

ಕೆಟ್ಟರಲ್ಲಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೪ | 

೭೪೦ 

ಅಕಲ್ಪಿತ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿರವಯ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಅಂತರಾತ್ಮಲಿಂಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಅಂತರಾತ್ಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಲಿಂಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಅಂತರಾತ್ಮನೆ ಗುರು ಜೀವಾತ್ಮನೆ ಶಿಷ್ಯ , ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಲಿಂಗ 

ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಬೀಜ ಜಂಗಮ , 

ಆ ಜಂಗಮದ ಪ್ರಕಾಶವೆ ಗುರು, 

ಆ ಜಂಗಮದ ನಿರಾಕಾರವೆ ಲಿಂಗ, 

ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಜಂಗಮ . 

ಈ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧವು, ಏಕವೆಂದರಿಯದ ಕಾರಣ, 

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂದುಗಾಣ, ಹರಿ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟ , ರುದ್ರ ಧ್ಯಾನಾರೂಢನಾದ. 

ಇವರಂಡಜದೊಳಗಣ ಬಾಲಕರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ, 

ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವವ ? 11೪೬ || 

೭೪೧ 

ಅಕಲ್ಪಿತ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿಃಸೀಮ ನಿರವಯ 

ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಾದ 



೨೦೪ 
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ಮಹಾ ಘನವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನುತ್ಪತ್ತಿ . 

ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂತರಾತ್ಮನುತ್ಪತ್ತಿ. 

ಆ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನುತ್ಪತ್ತಿ . . 

ಈ ತ್ರಯಾತ್ಮರೊಳಗೆ ಜೀವ - ಅಂತರಾತ್ಮಾದಿಗಳೆ ಪಾಶಬದ್ದರು 

ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾಶಮುಕ್ತನು. 

ಈ ಸಂಚವನರಿದ ದ್ವಂದ್ವ ರಹಿತ ತಾನೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವಾಹಕನೆನಿಸುವನು. || ೪೭|| 

೭೪೨ 

ಅಕಲ್ಪಿತನೆಂಬ ಭಕ್ತ ಮಾಡಿದ ಸೈದಾನವ ನೋಡಾ! 

ಅನಂತಕೋಟಿಅಜಾಂಡಂಗಳೆ ಸೈದಾನವಾಗಿ, 

ಸವಿಕಲ್ಪಿತ ಸುಖಂಗಳೆಂಬವೆ ಶಾಕವಾಗಿ, 

ಸರ್ವಸ್ವಾದವೆಂಬುದೆ ಅಭಿಗಾರವಾಗಿ , 

ಇವೆಲ್ಲವನು ಸಹಜವೆಂಬ ಭಾಜನದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು 

ಉಣಬಂದ ಹಿರಿಯರುಉಣುತ್ತಿದ್ದರುನೋಡಾ! 

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವೆಂಬ ಮಹಂತ ಬರಲು ಸೈದಾನವಡಗಿತ್ತು ಭಾಜನ ಉಳಿಯಿತ್ತು . 

ಆ ಭಾಜನವ ಉತ್ತರನಿರಾಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 

ನಿಶ್ಚಳ ಘನಪ್ರಸಾದವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೪೮।। 

೭೪೩ 

ಅಕಾರದಾದಿಯನರಿ, ಕಾರದಂತ್ಯವ ತಿಳಿ. 

ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರದೊಳಗಣ ಓಂಕಾಪ್ರಭೆಯ ತಿಳಿ 

ವೇದಾದಿ ಪಂಚಕದಾದಿಯನರಿ. 

ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೊದಲಾದೈದು ನಾಮವನುಳ್ಳ 

ವಿಭೂತಿ ಭಸಿತ ಭಸ್ಮ ಕ್ಷಾರ ರಕ್ಷೆ ಎಂಬೈದು 

ನಿನ್ನ ಭಿಮುಖದಿಂದ ಜನನವೆ ಹೇಳು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
|| ೪ || 

೭೪೪ 

ಅಕ್ಷರವನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವ ಕಲಿತು, 

ನಾನಾವರ್ಣವನಿಟ್ಟು ( ಕಳೆವಿರಿ? ಭೋ , 

ಸ್ವರೂಪಾಧಿಕನಲ್ಲ ನಿರೂಪಾಧಿಕನಲ್ಲ , 

ಮಹಾಘನವುಕಾಣಿ ಭೋ . 

ಆದಿನಿರಾಳ ಮಧ್ಯನಿರಾಳ ಊರ್ಧ್ವನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯನು ತಾನೆ. 
11೫Oll 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೦೫ 

೭೪೫ 

ಅಗ್ಗಣಿತಸಕ್ಕೆ ಅನಂತಯುಗಂಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿವೆಯಯ್ಯಾ . 

ಪುಷ್ಪ ತಹೈಸಕ್ಕೆ ಅನಂತಯುಗಂಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿವೆಯಯ್ಯಾ, 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಘನಲಿಂಗಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗಣೆಯಿಲ್ಲ , 

ಶರಣರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ . 
11೫೧II 

೭೪೬ 

ಅಗ್ಗವಣಿಯ ತಂದು ಮಜ್ಜನವ ಮರೆದವನ, 

ಪುಷ್ಪವ ತಂದು ಪೂಜೆಯ ಮರೆದವನ, 

ಓಗರವ ತಂದು ಅರ್ಪಿತವ ಮರೆದವನ, 

ಲಿಂಗವ ಕಂಡು ತನ್ನ ಮರೆದವನ , 

ಮಹಾಘನವ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೫೨11 

೭೪೭ 

- ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿ ನಿಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬ ಮುಚ್ಚಟ ಮುದಿಹೊಲೆಯರಿರಾ 

ನೀವುಕೇಳಿರೊ . 

ಮುಟ್ಟುವ ಯೋನಿಮೆಟ್ಟುವ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಈ ಎರಡೆಂಬ ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ 

ಎಲ್ಲಿಯದೊ ಪ್ರಸಾದ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೫೩|| 

೭೪೮ 

ಅಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಶಿವನೆಂದಡೆ 

ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುವರೆ ? 

ಶಿವ ಶಕ್ತಿಗಳೆರಡೂ ನೀನೇ ಎಂದಡೆ 

ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಿಸುವರೆ ? 

ತನ್ನ ತಾನಾರೆಂಬುದನರಿಯದೆ, ಅನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಬೊಮ್ಮವೆಂಬ, 

ಈ ಕರ್ಮದ ನುಡಿಯ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ? 11೫೪|| 

೭೪೯ 

ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಇಲಿ 

ಕಾದಿರ್ದ ಬೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ, 
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ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣೋಳಡಗಿತ್ತು ! 

ಕಣ್ಣೂ ಇಲಿಯೂ ಕೂಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ . || ೫ || 

೭೫೦ 

ಅಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಮನ, 

ದೃಷ್ಟಿ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ, 

ತನ್ನ ತಾನರಿದಾತ ತಾನೆ ಮರೆದ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 
11೫೬ || 

೭೫೧ 

ಅಟ್ಟುದನಡಲುಂಟೆ ? ಸುಟ್ಟುದ ಸುಡಲುಂಟೆ ? 

ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಗ್ಗವಾದ ಪರಮಶಿವಯೋಗಿಗೆ 

ಹುಟ್ಟು ಹೊಂದೆಂಬ ಉಭಯ ಜಡತೆಯುಂಟೆ ? 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ : 

“ ದಗ್ಧಸ್ಯ ದಹನಂ ನಾಸ್ತಿ ಪಾಕಸ್ಯ ಪಚನಂ ನ ಹಿ || 

ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ರ್ದಶ್ಚ ದೇಹಸ್ಯ ನ ಚ ದಾಹೋ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾ|| ” 

ಎಂದುದಾಗಿ - 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನೊಡಗೂಡಿ, ಎರಡಳಿದು ನಿಂದ, 

ಮಹಾಮಹಿಮಂಗೆ ಪರಿಭವವಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೊ . 11೫೭|| 

ಅಣುವಿಂಗೆ ಅಣು ಮಹತ್ತಿಂಗೆ ಮಹತ್ತು ಆದಲ್ಲಿ 

ಮರದೊಳಗಣ ಪತ್ರ - ಫಲಂಗಳು 

ಕಾಲವಶದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ 

ಹರನೊಳಗಣ ಲೀಲಾಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವ 

ಹರಲೀಲಾವಶದಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು 

ಶಿವನೆ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದರಿಯಬಲ್ಲರೆ 

ಭಿನ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೮il 

೭೫೩ 

ಅತ್ತಲಿಂದ ಒಂದು ಪಶುವು ಬಂದು, 

ಇತ್ತಲಿಂದ ಒಂದು ಪಶುವು ಬಂದು, 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೦೭ 

ಒಂದರ ಮೋರೆಯನೊಂದು ಮೂಸಿನೋಡಿದಂತೆ, 

ಗುರುವು ಗುರುವಿನೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ , 

ಭಕ್ತರಲಿ ಭಕ್ತರಲಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ . 

ಈ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗುಪದೇಶವ ಮಾಡುವ ಹಂದಿಗಳಿರಾ ನೀವುಕೇಳಿರೊ , 

ಗಂಡಗೆ ಗುರುವಾದಡೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾವನೆ ? 

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗುರುವಾದಡೆ ಗಂಡಂಗೆ ಮಾವನೆ ? 

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗುರುವಾದಡೆ ಇವರಿಬ್ಬರೇನು ಒಡಹುಟ್ಟಿದರೆ ? 

ಈ ಭೇದವನರಿಯದೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕಾರಣವ ಮಾಡುವಾತ ಗುರುವಲ್ಲ . 

ಈ ಕಳೆಯ ಕುಲವನರಿಯದಾತ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲ . 

ಈ ಭೇದವನರಿದು ಕಾರಣವ ಮಾಡುವ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲ 

ಉರಿ ಕರ್ಪುರ ಸಂಯೋಗದಂತಹುದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. . 

೭೫೪ 

ಅದೃಷ್ಟಕರಣದ ಮೇಲಣ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು 

ಗುರುವಿನ ಹಸ್ತ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೆಂಬ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದು, 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಲಿಖಿತವ ತೊಡೆದು , ಲಿಂಗಲಿಖಿತವ ಬರೆವುದು 

ಶಿಷ್ಯನಕೈಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿನ ಕೈಯಲಾಗದು. 

ಭವಿ ಮಾಡುವ ಬೋನವ, 

ಭಕ್ತ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭೇದವರಿದು, 

ಪ್ರಸಾದದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು, 

ರೂಪಿಸಬಲ್ಲೆವೆಂದಡೆ ಹರಿಯದು. 

ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಿಲ್ಲದ ಗುರು 

ಇಂತೀ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜದುದಯವಾದ 

ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. ರು , ||೬Oll 

ಅದೈತವೆಂಬ ಶಿಶುವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲವ ಸೋಂಕಲೊಡನೆ 

ಎನ್ನ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತಾಗಿ, 

ಎನ್ನ ನಾನೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಅರತು ಹೋಯಿತ್ತು ಕೇಳಾ. 

ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯವಿಚಾರವನೆಂತೂ ಅರಿಯೆನು. 



೨೦೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರವ ನಿಮ್ಮಿಂದಲರಿಯಲೆಂದು ಬಂದು 

ನಿಮ್ಮ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆನಾಗಿ, 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯ ನಾನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆನು ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತೈದಾನೆ . 

ಎನಗೊಮ್ಮೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಘನವ ತಿಳುಹಿ ಕೊಡಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . | ೬೧ | 

೭೫೬ 

ಅಧರ ತಾಗಿದ ರುಚಿಯ , ಉದರ ತಾಗಿದ ಸುಖವ, 

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಿಲ್ಪಿಷನೋಡಿರೆ. 

ಓಗರ ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲ ; ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ . 

ಇದನರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲ , ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ . 

ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಶರಣನ ನಿಲವು; 

ಶಿವಸಂಪತ್ತಿನಲಾದ ಉದಯ , ವಿಪರೀತ ಸುಳುಹು ! 

ಪ್ರಕಟಸಂಸಾರದ ಬಳಕೆಯ ಹೊಡಕಟ್ಟಿ ಹಾಯು 

ನಿಬ್ಬೆರಗು ಎಸೆವುದು ಅರಿವಿನ ( ಎರವಿನ?) ಘಟದಲ್ಲಿ ! 

ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನು ಭೇದದಿಂದ ರುಚಿಸುವನಲ್ಲ ಕೇಳಿರಯ್ಯಾ . 

ದಿಟವ ಬಿಟ್ಟು ಸಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ನೋಡಾ. 

ಇಲ್ಲದ ಲಿಂಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವ, 

ಬರಿಯ ಬಣ್ಣಕರೆಲ್ಲ ನೀವುಕೇಳಿರೆ . 

ನೀವುಪೂಜಕರಪ್ಪಿರಲ್ಲದೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವಿಲ್ಲೆಂಬ ಶಬುದ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವರಿಗೆಲ್ಲಿಯದೊ ? ||೬೨|| 

೭೫೭ 

ಅನಂತಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶವೆಂದು ಗಣಿಸಬಾರದ ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬೆಳಗು, 

ನೋಡಬಾರದ ಘನವು ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಬೆಳಗು, ಮಹಾಬೆಳಗು ! 

ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾದ ಸ್ವಯ ಸುಖದ ನಿಜ , ನಿತ್ಯ ನಿಜ; 

ರೂಪುನಿರಂಜನ, ನಿಗಮಕ್ಕತೀತ! 

ಹರಿಯಜರಿಗೆಟುಕದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ತಾನೆ 

ಲೀಲೆಗೆ ಮೂಲವಾದ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಘನಕ್ಕೆ , ಘನವಾದುದು ! 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
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೭೫೮ 

ಅನಾದಿಗಣನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನು ಆದಿಗಣನಾಥನು. 

ಆದಿಗಣನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಣನಾಥನು. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಣನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನು ಆತ್ಮಗಣನಾಥನು. 

ಆತ್ಮಗಣನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನುವೋಮಸಿದ್ಧಗಣನಾಥನು 

ವೋಮಸಿದ್ದ ಗಣನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನು ಬಸವನೆಂಬ ಗಣನಾಥನು . 

ಬಸವನೆಂಬ ಗಣನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನು ಅನಿಮಿಷನೆಂಬ ಗಣನಾಥನು. 

ಅನಿಮಿಷನೆಂಬ ಗಣನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವೆಂಬ ಗಣನಾಥನು. 

ಇಂತು ಅನಾದಿವಿಡಿದು ಬಂದ ಅನುಪಮಲಿಂಗವು, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರನೊಳಕೊಂಡು, 

ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 11೬೪|| 

೭೫೯ 

ಅನಾದಿಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಕಾಲ ಮಾಯೆಗಳೆರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ದು, 

ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹವು. 

ಆದಿಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣಾ ; 

ಸುರಾಸುರರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹರು. 

ನಾದಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣಾ , 

ನಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯಂಗಳು 

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹವು. 

ವೇದಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣಾ , 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮ ಪುರಾಣಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹವು. 

ಆಗಮ್ಯಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಅಂಗಾಲ ಕಣ್ಣವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣವರು ನಂದಿವಾಹನರು 

ಗಂಗೆವಾಳುಕರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹರು . 

ಅಗೋಚರಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಈ ಗೋಚರಿಸಿದ ಮನುಮುನಿ ದೇವದಾನವ ಮಾನವರೆಲ್ಲರು 

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹರು. 

ಅಪ್ರಮಾಣಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ , 

ಈ ಪ್ರಮಾಣರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹರು. 



೨೧೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಸರ್ವಜ್ಞಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಈ ಸರ್ವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಸಿರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿಹರು. 

ಇಂತೀ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದವರೆಲ್ಲರೂ 

ನಿಮ್ಮ ಸಾಧಿಸಿ ಭೇದಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ತರ್ಕಿಸಿ ಹೊಗಳಿ ಕಾಣದೆ 

ನಿಮ್ಮಿಂದವೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಂಗಳಾಗುತ್ತಿಹರು. 

ಅದು ಕಾರಣ, - ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಡೆದ 

ಅನಂತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ 

ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಎನುತ್ತ ಬದುಕಿದರಯ್ಯಾ . ||೬81 . 

೭೬೦ 

ಅನಾದಿಯ ಮಗನು ಆದಿ, ಆದಿಯ ಮಗನತೀತ, 

ಅತೀತನ ಮಗನು ಆಕಾಶ . ಆಕಾಶನ ಮಗನು ವಾಯು, 

ವಾಯುವಿನ ಮಗನಗ್ನಿ , ಅಗ್ನಿಯ ಮಗನು ಅಪ್ಪು , 

ಅಪ್ಪುವಿನ ಮಗನು ಪೃಥ್ವಿ. 

ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವರೆಲ್ಲರು ಉದ್ಭವಿಸಿದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೬೬|| 

೭೬೧ 

ಅನಾದಿಯಲೊಬ್ಬ ಶರಣ; 

ಆಹ್ವಾನ ವಿಸರ್ಜನವಿಲ್ಲದ ಪರತತ್ವವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 

ಷಡುವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಮೃಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ನೋಡಾ! 

ಆ ಮೃಗಿಯೊಳು ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಚತಂಡದವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ವರ್ತಿಸಿ ಲಯವಾಗಿ, 

ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವಿಸುತಿರ್ದರು ನೋಡಾ! 

ಆ ಪರತತ್ವದ ಲೀಲೆಯನು ಆ ಶರಣನೆ ಬಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೬೭|| 

೭೬೨ 

ಅನಾದಿ ಶರಣನ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯದ 

ತೇಜೋಮಯವನೇನೆಂದುಪಮಿಸಯ್ಯಾ ? 

ಜಲವೆ ಪಾದಶಿಲೆ, ಪೃಥ್ವಿಯೆ ಪಿಂಡಿಗೆ 

ಆಕಾಶವೆ ಲಿಂಗ, ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಗಳೆ ಪಂಚಾಮೃತ, 

ಮೇಘವೆ, ಅಗ್ನವಣಿಯ ಬಿಂದಿಗೆ, ಮಳೆಗಾಲವೆ ಮಜ್ಜನ, 

ಚಂದ್ರಮನೆ ನೊಸಲ ಗಂಧ, ನಕ್ಷತ್ರವೆ ಅಕ್ಷತೆ, 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
၁ဝ 

ತರುಮರಾಧಿಗಳೆ ಪತ್ರೆಪುಪ್ಪ , ಮೊಳಗೆ ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯ ! 

ಮಾಗಿಯೆಂಬ ಪರಿಯಾಣವ ಬೆಳಗಿ , ಬೇಸಗೆಯೆಂಬ ಓಗರವ ಗಡಣಿಸಿ 

ಸರ್ವಪರಿಮಳವೆಂಬ ತುಪ್ಪವನೆರೆದು, ಪರವೆಂಬ ಮೇಲೋಗರವನಿಕ್ಕಿ 

ಬೆಳಗು ಕತ್ತಲೆಯೆಂಬ ಕನ್ನಡವ ಕಟ್ಟಿ, 

ಲಿಂಗವ ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿಸಿ 

ಸುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆರೆದು 

ಭಾವವೆಂಬ ವೀಳೆಯವಕೊಟ್ಟು, 

ಅನು ನೀನೆಂಬ ಅನುಲೇಪಗಂಧವ ಪೂಸಿ 

ವಾಯುವೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನುಡಿಸಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಬಳಿಕ, 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವ ಠಾವಾವುದೈ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? ||೬೮|| 
12:01 

೭೬೩ 

ಅನುಭವ ಅನುಭವವೆಂಬ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ , 

ಅನುಭವವೆಂಬುದೊಂದು ಎತ್ತು , ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಎತ್ತು ಗೇಣುದ್ದ , ಕೊಂಬು ಮೊಳದುದ್ದ . 

ಕೆಟ್ಟೆಂಟು ದಿನ, ಕಂಡು ಹದಿನಾರುದಿನ 

ನಿನ್ನೆ ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಟಿಯ ಮೊನ್ನೆ ಮೇವುದ ಕಂಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೈದಾನೆ; ಅರಸಿಕೊಳ್ಳಿರೊ . 11೬೯|| 

೭೬೪ 

ಅನುವನರಿಯದೆ, ಆದಿಯ ವಿಚಾರಿಸದೆ 

ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೆರೆಂಬುದನೋಡದೆ 

ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ? 

'ನಿಶ್ಯಬ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ ' ಎಂಬ ಘನವು 

ಹೊಗಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೆ ಎಲೆ ಮರುಳುಗಳಿರಾ ? 

ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನು ಏಳುನೂರೆಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳು ಸಹಿತ 

ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನೊಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ . 

ಬಂದ ಮಣಿಹ ಪೂರೈಸಿತ್ತು – ಸಂದ ಪುರಾತರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ, 

ಇಂದು ನೀವೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ನೀವುತಿಳಿದು ನೋಡಿ 

ನಿಜವನೈದುವುದು. 

ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಸುರಾಳದ ಸುಳುಹಿಲ್ಲ . ೭OIL 



೨೧೨ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೭೬೫ 

ಅನುಭವ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪರಾತ್ಪರವೆಂದರಿದು, 

“ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ” 

ಎಂದು ಅಣುರೇಣುತೃಣಕಾಷ್ಠದೊಳೂಡಿ, 

'ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ” – 

ಎಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸದಾಶಿವನೆಂದರಿದು 

ಇಂತು ಕ್ಷಣವೇದಿ ಅಂತರಂಗವ ವೇಧಿಸಿ , ಅಗಣಿತ ಅಕ್ಷೇಶ್ವರ ತಾನೆಂದು 

ಪ್ರಣಮಪ್ರಭೆಯ ಮೇಲಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿತಾನೆಂದರಿದ ಕಾರಣ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನುಪಾಮಾತೀತನು. 
|| ೭೧II 

೭೬೬ 

ಅನ್ನಬರ ಹಾಗೆನ್ನದಿರು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 

ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಅಡಗುವ ಕುರುಹೆಂಬುದೊಂದೊಡಲುಂಟು 

ಎನಗೆ ಅಂಗೈಯ ನಾಮ , ಕಾಯವೆಂಬ ಕದಳಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬಿಡದು. 
_ 11೭೨|| 

೭೬೭ 

ಅನ್ನವನಿಕ್ಕಿ ನನ್ನಿಯ ನುಡಿದು 

ಅರವಟ್ಟಿಗೆಯನಿಕ್ಕಿ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದಡೆ 

ಮರಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಟಲ್ಲದೆ 

ಶಿವನ ನಿಜವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನನರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಆವ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ . 
||೭೩|| 

( ೭೬೮ 

ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಾತಲ್ಲ ,ಶೂತ್ರದ ಸುಖವಲ್ಲ , 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಭಾವದ ಮಾತಲ್ಲ . 

ಒಳಗಣ ಮಾತಲ್ಲ ಹೊರಗಣ ಮಾತಲ್ಲ . 

ಇದರಂಗ ( ತು ?) ವನರಿಯರೆ, 

ಅನುಭಾವವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಉಪಮಾತೀತನೋಡಯ್ಯಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ! 
11೭೪|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೧೩ 

೭೬೯ 

ಅಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡುವ ಕೋಲಿಂಗೆ ಶರಣೆಂದಡೆ 

ಮುಂದಣ ಬವರಕ್ಕಾಗಬಲ್ಲುದೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಡೆ 

ಮುಂದಣ ಶಂಕೆಗಿನ್ನೆಂತೊ ? 

ಲಿಂಗವೆಂದಡೆ ನಿಸ್ಸಂಗದಲಿದೆ, 

ಜಂಗಮವೆಂದಡೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದೆ 

ಈ ಲಿಂಗಜಂಗಮವನೊಂದೆಂದಡೆ ಮುಂದಣ ಲಯಕ್ಕಿನ್ನೆಂತೊ ? 

ಎಲೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ, 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಚತುರ್ವಿಧಪದವಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗು. 
11೭೫|| 

೭೭೦ 

ಅಮರದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬರಡಾಯಿತ್ತು . 

ಅಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಂಗಿತರಾದರು 

ಸಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಶರಣರು ಭಂಗಿತರಾದರು 

ಲಿಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಭಕ್ತ ಶೀಲವಂತನಾದ. 

ಆದಿ ಮಧ್ಯಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು 

ಅರಿವಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ? || ೭೬ || 

೭೭೧ . 

ಅಮೃತಕಲೆಯ ಸೂಡಿದವ ಅಂಬಲಿಯನುಂಬನೆ ? 

ಶಿವನಾರು ? ಮಾಂಸನಾರು ? 

ಚೋಳಿಯಕ್ಕನೆಂಜಲ , ಹಸಿದುಂಡನೆನಬಹುದೆ ? 

ಹಸುಳೆಯ ಕೈಯ ಹಾಲನಾರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಬರು ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ,ನೀನು ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯನೆಂಬುದ 

ಮೂರುಲೋಕವರಿಯದೆ ? 11೭೭II 

೭೭೨ 

ಅಯ್ಯ , ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದ ವಿರಕ್ತಿ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದ ವೀರನಂತೆ. 

ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದ ಷಟ್ಸ್ಥಲವುಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಕುರುಡನಂತೆ. 



೨೧೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮವುಕಾಲಿಲ್ಲದ ಹೆಳವನಂತೆ . 

ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದ ಶಿವಪೂಜೆಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಡೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು. 

ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದವನ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಬರಿಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಡಿಮಣ್ಣ ಹೊಯ್ದುಕೊಂಡಂತೆ. 

ಇದು ಕಾರಣ: 

ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ವೀರಶೈವಕ್ಕೆ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅನುಭಾವವಿರಬೇಕು. 

ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದ ವಿರಕ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಳಲಾಗದು. 

ಅನುಭಾವವುಳ್ಳ ಆಚಾರಸಂಪನ್ನನಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ 

ಅನಾದಿ ಪಾದೋದಕ - ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡವರು ಪರಮಮುಕ್ತರಾದರಯ್ಯಾ 

ನಿಜಗುರು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೭೮|| 

೭೭೩ 

ಅಯ್ಯ ಅಷ್ಟತನುವಿನ ಭ್ರಷ್ಟಮದಂಗಳ ತೂರಿ, 

ಅಷ್ಟಭೋಗವನಳಿದು, ಅಷ್ಟೆಶ್ವರಗಳ ನೀಗಿ, ಅಷ್ಟಭಕ್ತಿಯನರಿದು, 

ಅಷ್ಟಾವರಣವ ತಿಳಿದು, ಅಷ್ಟವಿಧಸಕೀಲವ ಛೇದಿಸಿ ನೋಡಿ, 

ಅಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಕಂಡು, ನಿಷ್ಠೆ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದು, 

ಸಗುಣಾನಂದಲೀಲಾಮೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಸದೃಕ ಶರಣನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಪೂರ್ಣಲೀಲೆಯಿಂ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು, 

ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಲಂಗಳ ಗರ್ಭಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಸಾವಿರದೇಳುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂತ್ರಮಾಲೆಗಳ ಪಿಡಿದು, 

ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಕೀಲ ಗರದಿಂ 

“ ಭಕ್ಕದೇಹಿಕದೇವಾನಾಂ ದೇವದೇಹಿಕ ಭಕ್ತಯೋಃ” 

ಎಂಬ ವಾಂಛಯಿಂಕ್ಷೀರದೊಳು ಮೃತವಡಗಿದಂತೆ 

ಪಂಚಾಚಾರಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲಸಿರ್ಪುದು ನೋಡ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 11೭೯ || 

೭೭೪ 

ಅಯ್ಯ ! ಆಗಮಿಕನಲ್ಲಿ ವೇದಪಾಠಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ 

ತರ್ಕನಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಪುರಾಣಿಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಮಾತಿನವನಲ್ಲ ಮಥನದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೧೫ 

ನೀತಿಯವನಲ್ಲ ಖ್ಯಾತಿಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ರತಿಯವನಲ್ಲ ವಿರತಿಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಹೆಣ್ಣು ರೂಪನಲ್ಲ ಗಂಡು ರೂಪನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ನಾಮದವನಲ್ಲ ಸೀಮೆಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಆಕಿಯದವನಲ್ಲ ದುಃಕ್ರಿಯದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಶ್ವಾನಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಟಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಆಶನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಇಂತು ಉಭಯ ಭಿನ್ನನಾಮವಳಿದ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನಕರ ನಯನ ಮುಖದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗುವ ಚಿಜ್ಯೋತಿತಾನೆನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 

|| ೮OIL 

೭೭೫ 

ಅಯ್ಯ , ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪಾದೋದಕಪ್ರಸಾದವ ಕೊಳಲಾಗದು. 

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮ [ ಎ] ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದು. 

' ಆಚಾರಶೂನ್ಯಂ ಚ ಭೂತಪ್ರಾಣಿ ಎಂದುದಾಗಿ 

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಅನಾಮಿಕರಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಉಪದೇಶವ ಕೊಂಡವಂಗೆ 

ಅಘನಾಸ್ತಿಯಾಗದು, ಮುಂದೆ ಅಘೋರನರಕ ತಪ್ಪದು 

ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೧|| 

೭೭೬ 

- ಅಯ್ಯ ಉಭಯ ಭಿನ್ನವರ್ತನಾಗುಣಂಗಳ 

ತನ್ನ ಮೂಲ ಚಿತೃರೂಪವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದ ಬಲದಿಂ 

ಜಳುಮಾಡಿ ತೂರಿ, ತನ್ನ ನಾದಿಸನ್ಮಾರವ ತಿಳಿದು, 

ಆ ಸನ್ಮಾರದೊಳಗೆ ನಿರಾಭಾರಿ ವೀರಶೈವ ಅನಾದಿಶರಣಸ್ವರೂಪವ ತಿಳಿದು, 

ಆ ಶರಣನ ನಿಜಾಚರಣೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ನಿಲುಕಡೆಯ 

ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶದೊಳಗೆ ಮಹದರಿವ 

ಸ್ವಾನುಭಾವದೃಕ್ಕಿನಿಂ ಕಂಡು, ಆ ಮಹದರಿವೆ ಗುರುವಾಗಿ, 

ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ, ಆ ಸ್ವಾನುಭಾವ ಪ್ರಕಾಶವೆ ಲಿಂಗವಾಗಿ , 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುವ 

ಪರಾತ್ಪರಂಜ್ಯೋತಿನಿರವಯ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಷ್ಟದಳ , ಚೌದಳ , ಷಡ್ಡಳ, ದಶದಳ, ದ್ವಾದಶದಳ , 
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ಷೋಡಶದಳ, ದ್ವಿದಳ, ಶತದಳ , ಸಹಸ್ರದಳ, ಲಕ್ಷದಳ,ಕೋಟಿದಳಂಗಳಿಂದ 

ಸರ್ವಾಂಗದಿ ಶೋಭಿಸುವ ಅನಂತದಂಗಳದಲ್ಲಿ 

ಅನಂತಕೋಟಿಸೂರಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ [ ಒಪ್ಪುತಿರ್ಪುದು] 

ನೋಡ! ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ! 11೮೨|| 

 ععع

ಅಯ್ಯ ಎತ್ತಿದ ( ಇಕ್ಕಿದ?) ಮಣಿ ಮುಕುಟದ ಮೇಲೆ 

ಸುತ್ತಿದ ನಾಗಭೂಷಣದ ಪಡೆಯೊಂದುಕೋಟಿ 

ಶಿವನಿಪ್ಪ ನೆಲೆಯನಾರೂ ಅರಿಯರಯ್ಯ . 

ಇಕ್ಕಿದ ಕರೋಟಿಮಾಲೆಯೊಳಗಿಪ್ಪ ರುದ್ರರು ಒಂದುಕೋಟಿ 

ಶಿವನಿಪ್ಪ ನೆಲೆಯನಾರೂ ಅರಿಯರಯ್ಯ . 

ಇಕ್ಕಿದ ರುಂಡಮಾಲೆಯೊಳಗಿಪ್ಪ ಮುಂಡಧಾರಿಗಳು ಒಂದುಕೋಟಿ 

ಶಿವನಿಪ್ಪ ನೆಲೆಯನಾರೂ ಅರಿಯರಯ್ಯ . 

ಉಟ್ಟ ಗಜಚರ್ಮದೊಳಗಿಪ್ಪ ಋಷಿಗಳು ಒಂದುಕೋಟಿ 

ಶಿವನಿಪ್ಪ ನೆಲೆಯನಾರೂ ಅರಿಯರಯ್ಯ . 

ಖಟ್ವಾಂಗದೊಳಗಿಪ್ಪ ಮನುಮುನಿಗಳು ಒಂದುಕೋಟಿ 

ಶಿವನಿಪ್ಪ ನೆಲೆಯನಾರೂ ಅರಿಯರಯ್ಯ , 

ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಶೃಂಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಶಿವನಿಪ್ಪ ನೆಲೆಯನರಿಯರು, 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲ . 
II೮II 

೭೭೮ 

ಅಯ್ಯ ! ಏಕಮುಖನಲ್ಲ ದ್ವಿಮುಖನ ನೋಡ! 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ತ್ರಿಮುಖನ ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಪಂಚಮುಖನಲ್ಲ ಷಣ್ಮುಖನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಸಪ್ತಮುಖನಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮುಖನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ನವಮುಖನಲ್ಲ ದಶಮುಖನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಜಾಗ್ರನಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ಪನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ವಿಶ್ವನಲ್ಲ ತೈಜಸನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಖೇಚರನಲ್ಲ ಭೂಚರನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಜಾರನಲ್ಲ ಚೋರನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಹಮ್ಮಿನವನಲ್ಲ ಬಿಮ್ಮಿನವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 
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ಭುಕ್ತನಲ್ಲ ಮುಕ್ತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಮಹಾ ಬೆಳಗಾಗಿರ್ಪುದುನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೮೪|| 

೭೭೯ 

ಅಯ್ಯ , ಒಂದುಕೋಟಿ ವರುಷ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ತಪವ ಮಾಡಿದಕಿಂದಲು 

ಒಂದು ದಿನ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರವಾಗಿರ್ದಡೆ ಸಾಕು ನೋಡಾ. 

ಒಂದುಕೋಟಿ ವರುಷಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿದ ಫಲವು 

ಒಂದು ದಿನ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಧರ್ಮರಪ್ಪ ಶಿವಭಕ್ತರನೋಡಿದುದಕ್ಕೆ 

ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಒಂದುಕೋಟಿ ವರುಷ ಅಖಿಳ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡಿದ ಫಲವು 

ಒಂದು ದಿನ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣು ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಒಂದುಕೋಟಿ ವರುಷ ಅರವತ್ತಾರುಕೋಟಿನದಿಗಳ ಮಿಂದು 

ಮುಡಿಯಿಟ್ಟ ಫಲವು, 

ಒಂದು ದಿನ ಸದ್ಭಕ್ತ - ಜಂಗಮ - ಶರಣಗಣ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಒಂದುಕೋಟಿ ವರುಷ ಚಾಂದ್ರಾಯಣವ್ರತ ಮೊದಲಾದ 

ಸರ್ವವ್ರತಂಗಳ ನಡಸಿದ ಫಲವು 

ಒಂದು ದಿನ ಗುರು - ಲಿಂಗ - ಜಂಗಮ - ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಒಂದುಕೋಟಿ ವರುಷ ವೇದಾಗಮ ಪುರಾಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಂಗಳ ಓದಿದ ಫಲವು 

ಒಂದು ದಿನ ಶಿವಭಕ್ತಶರಣರ ಸಂಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಒಂದುಕೋಟಿವರುಷ ಮಹಾಯೋಗವ ಮಾಡಿದ ಫಲವು 

ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಗುರು - ಲಿಂಗ - ಜಂಗಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಒಂದುಕೋಟಿವರುಷ ಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನಂಗಳ ಮಾಡಿದ ಫಲವು 

ಒಂದು ದಿನ ಸದ್ಧರ್ಮಿ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಿದ ತೃಪ್ತಿಯ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ 

ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಅಖಿಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲಿಂಗಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಯೋಗದ ಬಲದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗವ ಪಡೆದ ಫಲವು 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರು - ಲಿಂಗ - ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವ ಮಾಡಿ 

ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಾಗಿರ್ದುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಪ್ರಾಣನ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಯೋಗವು 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ ( ಗುಹೇಶ್ವರ]. 1103311 
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೭೮೦ 

ಅಯ್ಯ ! ಕಾಮ ,ಕ್ರೋಧ,ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, 

ಕ್ಷುತ್ತು , ಪಿಪಾಸೆ , ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಜನನ ಮರಣಂಗಳ, ಅಡಿಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂದು , 

ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಂಗಳ ಮಾಡಿ ಶಿವನನಂತ ಲೀಲೆಗಳನರ್ಚಿಸಿ 

ಫಲ - ಪದ - ಮೋಕ್ಷಂಗಳ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನುಳಿದು, 

ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನ, ಬಹಿರಂಗದಸಯಾಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ 

ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿಂದು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 

ಸದೃಕ್ಕ - ಮಹೇಶ್ವರ- ಪ್ರಸಾದಿ - ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ - ಶರಣಸ್ಥಲಂಗಳನೊಳಗು 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 

ಪರಾತ್ಪರ ನಿತ್ಯತೃಪ್ಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, 

ಝಗಝಗಿಸುವ ನಿಜೈಕ್ಯನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿದ್ರೂಪಲೀಲೆಯಿಂ 

ಸಾಕಾರ - ನಿರಾಕಾರ; ಸಕಲ - ನಿಃಕಲತತ್ಯಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು, 

ಹದಿಮೂರುಸ್ಥಲಂಗಳ ಗರ್ಭಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಎಂಟುನೂರ ಆರುವತ್ತನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಮಾಲಿಕೆಗಳ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು, 

ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಕೀಲಗರ್ಭದಿಂ 

ಜ್ಯೋತಿಜ್ಯೋತಿಕೂಡಿ ಭಿನ್ನ ದೋರದ ಹಾಂಗೆ ಏಕಸ್ವರೂಪಿನಿಂದ 

ವೇದಸ್ವರೂಪ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲಸಿರ್ಪುದು ನೋಡ! 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 11೮೬ !! 

೭೮೧ 

ಅಯ್ಯ ! ಕಾರನಲ್ಲ ಕಾರಣನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ಭೇದಕನಲ್ಲ ಸಾಧಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ಪಾತಕನಲ್ಲ ಸೂತಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ದೈತನಲ್ಲ ಅದೈತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ಕಾಟಕನಲ್ಲ ಕೀಟಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ಎನ್ನವನಲ್ಲ ನಿನ್ನವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ, 

ಸಂಕಲ್ಪನಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ಒಮ್ಮೆ ಆಚಾರದವನಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಅನಾಚಾರದವನಲ್ಲ ನೋಡ! 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಕುಂಟಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಂಟಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ದುಶೀಲನಲ್ಲ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 
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ಜಾತಿಯವನಲ್ಲ ಅಜಾತಿಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ. 

ಇಂದು ಉಭಯವಳಿದು ಬೆಳಗುವ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಉನ್ಮನಾಗ್ರದಲಿ ಹೊಳೆವಾತ ತಾನೆ ನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
11೮೭|| 

೭೮೨ 

ಅಯ್ಯ ,ಕ್ರಿಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಹವುಳ್ಳಾತನ ಸದ್ಗುರುವೆಂಬೆ ನೋಡ. 

ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠೆಯುಳ್ಳಾತನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಲಿಂಗವೆಂಬೆ ನೋಡ. 

ಭಾವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳಾತನ ಪರಾತ್ಪರಜಂಗಮವೆಂಬೆ ನೋಡ. 

ಈ ತ್ರಿವಿಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳಾತನ ನಿಜಶರಣನೆಂಬೆನೋಡ. 

ಇಂತು ಆಚಾರಸನ್ಮಾರ್ಗ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಶರಣರೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಮಂದಿರವೆಂಬೆ ನೋಡಾ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 
II೮೮li 

೭೮೩ 

ಅಯ್ಯ ! ಗಮನಿಯಲ್ಲ ನಿರ್ಗಮನಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! 

ನಿರವಯ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸುಚಿಂತನಲ್ಲ , ದುಶ್ಚಿಂತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಕುಟಿಲನ ಕುಹಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಬೂಟಕನಲ್ಲ ಚಾಟಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ದಿಟದವನಲ್ಲ ಸಟೆಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸಂಚಲನಲ್ಲ ವಂಚಲನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಪ್ರಪಂಚನಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಗಣಿತನಲ್ಲ ಅಗಣಿತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಖಂಡಿತನಲ್ಲ ಅಖಂಡಿತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಚರಿತನಲ್ಲ ಅಚರಿತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಭರಿತನಲ್ಲ ಸುರಿತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಚಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾಲನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಗಾರುಡನಲ್ಲ ( ಗಾಡಿಗನಲ್ಲ ?) ಕುರೂಪನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಮರುಳನಲ್ಲ ದುರುಳನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಆಶಕನಲ್ಲ ಪಾಶಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದುಳಿದು ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನ 

ಅರುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಜ್ಯೋತಿತಾನೆ ನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೮೯ || 



၁၁ဝ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೭೮೪ 

ಅಯ್ಯ ! ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ , ವಿಷಯಂಗಳು, 

ಕರಣ ಮುಂತಾದವರ ಆಶಾಪಾಶಂಗಳನುಳಿದು 

ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆ, ನಡೆಯಂತೆ ನುಡಿ - ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ಘಟ್ಟಿಗೊಂಡು, 

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸದ್ಭಕ - ಮಹೇಶ್ವರ - ಪ್ರಸಾದಿ - ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ 

ಸ್ಥಲಂಗಳ ನೊಳಗುಮಾಡಿಕೊಂಡು, 

ಪರಮಪರಿಣಾಮಿ ಅಚಲಾನಂದಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, 

ಝಗಝಗಿಸಿ ನೆಲಸಿರ್ಪ ಶಿವಶರಣನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ , 

ಚಿನ್ಮಯಪರನಾದ ಸ್ವಯಂಭು ಲೀಲೆಯಿಂ, 

ಮಿಶ್ರಾಮಿಶ್ರಂಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ, ಸಕಲ ತಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು, 

ಹದಿಮೂರುಸ್ಥಲಂಗಳ ಗರ್ಭಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಆರುಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ರ ಮಾಲೆಗಳ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು, 

ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಕೀಲಗರ್ಭದಿಂ 

ಕ್ಷೀರಕ್ಷೀರ ಬೆರದು ಭಿನ್ನ ದೋರದ ಹಾಂಗೆ, ಏಕರೂಪಿನಿಂದೆ 

ಈಳನಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲಸಿರ್ಪುದು] ನೋಡ! 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
||೯Oll 

- ೭೮೫ 

ಅಯ್ಯ ತತ್ಯ ವಿತಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದಂದು, 

ಜೀವ - ಪರಮರೆಂಬ ಭಾವ ತಲೆದೋರದಂದು, ಏನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂದು 

ಬಯಲು ಬಲಿದು ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಆ ಬಿಂದು ಅಕ್ಷರತ್ರಯದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಲು 

ಓಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು , 

ಆ [ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾದದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡನೊಬ್ಬ ಶರಣ. 

ಆ ಶರಣನಿಂದಾಯಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾಯಿತ್ತು ಲೋಕ. 

ಈ ಲೋಕ ಲೌಕಿಕವನತಿಗಳೆದು ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿಪ್ಪ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ಘನವನು 

ಬಸವಣ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲರಿದು ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. 
||೯OIL 

೭೮೬ 

ಅಯ್ಯ ತನುತ್ರಯಂಗಳು , ಜೀವತ್ರಯಂಗಳು, 

ಆತ್ಮತಯಂಗಳು , ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಂಗಳು , ಗುಣತ್ರಯಂಗಳು , 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೨೧ 

ಮನತ್ರಯಂಗಳು , ತಾಪತ್ರಯಂಗಳು , ಕಾಲತ್ರಯಂಗಳು , 

ಕರ್ಮತ್ರಯಂಗಳು , ಭಾವತ್ರಯಂಗಳು , ಮಲತ್ರಯಂಗಳು, 

ಕರಣತ್ರಯಂಗಳು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನುಳಿದು, 

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸದ್ಭಕ - ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದು 

ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಅವಿರಳಾನಂದಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ 

ನಿಜಪ್ರಸಾದಿಯಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನ ಸ್ವರೂಪವಲೀಲೆಯಿಂ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗತ , ಲಿಂಗತತ್ಯ , ಶಿವತತ್ಯ , ಪರತತ್ಯ ಮೊದಲಾದ 

ಸಮಸ್ತ ತಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು, 

ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಲಂಗಳ ಗರ್ಭಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು, 

ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಮಂತ್ರಮಾಲಿಕೆಗಳ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಕೀಲಗರ್ಭದಿಂ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡ 

ಅಂಗ - ಮನ - ಪ್ರಾಣ- ಭಾವ - ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಲ್ಲ 

ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಮಯವೆಂಬ ಹರಗುರುವಾಕ್ಯದಿಂ 

ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶದ ಹಾಂಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಏಕರೂಪಿನಿಂದ 

ನಿರೀಕ್ಷಣಾಮೂರಿ ಶಿವಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲಸಿರ್ಪುದು ನೋಡ! 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
II೯೨|| 

೭೮೭ 

ಅಯ್ಯ , ತನುವಿನಾಸೆಯನಳಿದಾತನ ಸತ್ತು ಚಿತ್ಯಾನಂದನ ಗುರುವೆಂಬೆ . 

ಮನದ ಕಾಂಕ್ಷೆಯನಳಿದಾತನ ಸರ್ವಾಚಾರನ ಲಿಂಗವೆಂಬೆನೋಡಾ. 

ಭಾವದ ಭ್ರಮೆಯ ನಳಿದಾತನ ಷಟ್ಸ್ಥಲಜಂಗಮವೆಂಬೆ ನೋಡಾ. 

ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಪಂಚನಳಿದಾತನ 

ನಿರಾತಂಕನಿರಾಲಂಬ ನಿಷ್ಕಳಂಕನಿಜಶರಣನೆಂಬೆನೋಡಾ. 

ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಪಾಶವ ಗೆದ್ದಾತನ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬೆನೋಡಾ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೯ || 

೭೮೮ 

ಅಯ್ಯ ! ದರಿದ್ರನಲ್ಲ ಧನಿಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಕುಚಿತ್ವದವನಲ್ಲ ಸುಚಿತದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಕುಬುದ್ದಿಯವನಲ್ಲ ಸುಬುದ್ದಿಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಅಹಂಕಾರಿಯಲ್ಲ ನಿರಹಂಕಾರಿಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಕುಮನದವನಲ್ಲ ಸುಮನದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 



೨೨೨ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅಜ್ಞಾನದವನಲ್ಲ ಸುಜ್ಞಾನದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ದುರ್ಭಾವದವನಲ್ಲ ಸದ್ಭಾವದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸಕಲನಲ್ಲ ನಿಃಕಲನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಅರ್ಪಿತನಲ್ಲ ಅನರ್ಪಿತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಆಹ್ವಾನನಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದು ಬೆಳಗುವ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಕರನಯನದಲ್ಲಿ ಝಗಝಗಿಸುವ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆ ನೋಡ! 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . ||೯೪!! 

ಆಹ್ವಾನನಲ್ಲ 

ವಿಸರು ಬೆಳಗುವ ಸಂಗನಕಲಿಂಗವು 

ತಾನೆ ? 

೭೮೯ 

ಅಯ್ಯ ! ದೀಕ್ಷಾಗುರು, ಶಿಕ್ಷಾಗುರು, ಜ್ಞಾನಗುರುಗಳೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಗುರುಗಳು : 

ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ, ಜ್ಞಾನಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಗಳು: 

ಸ್ವಯ, ಚರ, ಪರವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಜಂಗಮವು 

ಈ ಒಂಬತ್ತು ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು. 

ಕ್ರಿಯಾಗಮ , ಭಾವಾಗಮ , ಜ್ಞಾನಾಗಮವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಗಳು , 

ಸಕಾಯ , ಆಕಾಯ , ಪರಕಾಯವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಗುರುಗಳು: 

ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಜಂಗಮವು 

ಈ ಒಂಬತ್ತು ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು. 

ಕಾಯಾನುಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯಾನುಗ್ರಹ, ಪ್ರಾಣಾನುಗ್ರಹವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಗುರುಗಳು 

ಕಾಯಾರ್ಪಿತ, ಕರಣಾರ್ಪಿತ, ಭಾವಾರ್ಪಿತವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಗಳು: 

ಶಿಷ್ಯ , ಶುಶೂಷ, ಸೇವ್ಯವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಜಂಗಮವು 

ಈ ಒಂಬತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು. 

ಈ ಮೂರುಸ್ಥಲವು ಅನಾದಿಭಕ್ತನ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವರೂಪು. 

ಜೀವಾತ್ಮ , ಅಂತರಾತ್ಮ , ಪರಮಾತ್ಮವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗಗಳು : 

ನಿರ್ದೆಹಾಗಮ , ನಿರ್ಭಾವಾಗಮ , ನಷ್ಟಾಗಮವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಗುರುಗಳು ; 

ಆದಿಪ್ರಸಾದಿ, ಅಂತ್ಯಪ್ರಸಾದಿ, ಸೇವ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಜಂಗಮವು 

ಈ ಒಂಬತ್ತು ಜಂಗಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು 

ದೀಕ್ಷಾಪಾದೋದಕ , ಶಿಕ್ಷಾಪಾದೋದಕ, ಜ್ಞಾನಪಾದೋದಕವೆಂಬ 

ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಂಗಳು, 

ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಪ , ಭಾವನಿಷ್ಪ , ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಟಯೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಗುರುಗಳು ; 

ಪಿಂಡಾಕಾಶ, ಬಿಂದ್ಯಾಕಾಶ, ಮಹದಾಕಾಶವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಜಂಗಮವು- 

ಈ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೨೩ 

ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಕಾಶ, ಭಾವಪ್ರಕಾಶ, ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಗಳು 

ಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಸಾದ, ನಿಂದದ್ದು ಓಗರ, 

ಚರಾಚರನಾಸ್ತಿಯೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಗುರುಗಳು ; 

ಬಾಂಢಸ್ಥಲ, ಭಾಜನಸ್ಥಲ, ಅಂಗಲೇಪನಸ್ಥಲವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಜಂಗಮವು 

ಈ ಒಂಬತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು. 

ಈ ಮೂರುಸ್ಥಲವು ಅನಾದಿ ಜಂಗಮದ ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವರೂಪವು. 

ಈ ಉಭಯಂಕೂಡಲು ಐವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಲಂಗಳಾದವು. ಮುಂದುಳಿದ 

ಮೂರುಸ್ಥಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಾಭಾವನಷ್ಟಸ್ಥಲವೆ ಮೂಲಗುರುಸ್ವರೂಪವಾಗಿ 

ಹದಿನೆಂಟು ಗುರುಸ್ಥಲಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು 

ಕ್ರಿಯಾಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗದ ಅಧೋಪೀಠಿಕೆಯೆಂಬ ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ಪರ್ಶನೋದಕ , ಅವಧಾನೋದಕ , ಗುರುಪಾದೋದಕ, 

ಅಪ್ಯಾಯನಪ್ರಸಾದ, ಸಮಯಪ್ರಸಾದ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ 

ಆದಿ ಪ್ರಸಾದ, ನಿಚ್ಚಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರ್ಪುದು ನೋಡ! 

ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಸ್ಥಲವೆ ಮೂಲ ಜಂಗಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿ 

ಹದಿನೆಂಟು ಚರಸ್ಥಲಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು 

ಮಹಾಜ್ಞಾನಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗದ ಜಲರೇಖೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಪಾನಿವಟ್ಟಲಲ್ಲಿ 

ಪರಿಣಾಮೋದಕ , ನಿರ್ನಾಮೋದಕ, ಜಂಗಮಪಾದೋದಕ, ನಿತ್ಯೋದಕ , 

ಸಮತಾಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾದಿಯ ಪ್ರಸಾದ, ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ, ಸದ್ಯಾವ ಪ್ರಸಾದ, 

ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದ, ಸೇವ ಪ್ರಸಾದ, 

ಅಚ್ಚ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪುತಿರ್ಪುದು ನೋಡ! 

ಸ್ವಯ ಪರವರಿಯದ ಸ್ಥಲವೆ ಮೂಲಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವಾಗಿ 

ಹದಿನೆಂಟು ಲಿಂಗಸ್ಥಲಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು 

ಜ್ಞಾನಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗದ ಉನ್ನತವಾದ ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ 

ಅಪ್ಯಾಯನೋದಕ , ಹಸ್ತೋದಕ , ಲಿಂಗಪಾದೋದಕ, 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ] ವಿರಹಿತಪ್ರಸಾದ, 

ಕರಣಚತುಷ್ಟಯವಿರಹಿತ ಪ್ರಸಾದ, ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ 

ಅಂತ್ಯಪ್ರಸಾದ ಸಮಯಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರ್ಪುದು ನೋಡ! 

ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ 
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ಜಂಗಮಭಕ್ತರಾದ ಸಹಜಭಕ್ಕರೆ ಪ್ರಸಾದಪಾದೋದಕ ಸಂಬಂಧಿಗಳು . 

ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಪಾದೋದಕವೆ 

ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಜಲ; ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ವಿನಯಜಲ; ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮತಾಜಲ 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧೋದಕವೆ ಘಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಸಾಕಾರವಾಗಿ, 

ತಿಳಿದುಪ್ಪ ಹೆರೆದುಪ್ಪವಾದಂತೆ 

ಇಷ್ಟ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗವಾದ ಶುದ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರ್ಪುದಯ್ಯ ; 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೋಗಾಂಗವಾದ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರ್ಪುದಯ್ಯ . 

ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಂಗವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರ್ಪುದಯ್ಯ , 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಪ್ರಸಾದಪಾದೋದಕವೆ. 

ಶರಣನ ಶುದ್ದ ಪ್ರಸಾದವೆ ಜಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದವಾಗಿರ್ಪುದಯ್ಯ 

ಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದವೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರ್ಪುದಯ್ಯ 

ಇಂತಪ್ಪ ಶರಣಸ್ವರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗಜಂಗಮದ 

ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯದೆ, 

ಕ್ರಿಯಾ' ಜಂಗಮಲಿಂಗ' ದ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಜ್ಞಾನಲಿಂಗಜಂಗಮ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂಬ 

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಎನಗೆ ತೋರದಿರ ! ಗುಹೇಶ್ವರ! 
||೯೫II 

೭೯೦ 

ಅಯ್ಯ ! ಧರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಕಾಮಿಯಲ್ಲ ನಿಃಕಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಕ್ರೋಧಿಯಲ್ಲ ನಿಃಕ್ರೋಧಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಲೋಭಿಯಲ್ಲ ನಿರ್ಲೊಭಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಮೋಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೊಹಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಮದದವನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಮತ್ಸರದವನಲ್ಲ ನಿರ್ಮತ್ಸರದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಆದೀತೆನ್ನ ಆಗದೆನ್ನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ರೋಗವೆನ್ನ ನಿರೋಗವೆನ್ನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಬೇಕೆನ್ನ ಬೇಡವೆನ್ನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಸರ್ವಾಂಗದಿ ಬೆಳಗುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆ ನೋಡ! 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
||೯೬|| 
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೭೯೧ 

ಅಯ್ಯ ! ನವರತ್ನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಿಲಾರೂಪ 

ಪಾಷಾಣಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ದಹನಕೃತ್ಯಂಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರಂತೆ ; 

ಕುಂತಣದೇಶ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ದೇಶಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರನ ಪ್ರಕಾಶ ಮರೀಚಿಕಾಜಲ; 

ಅಶ್ವ - ಗಜ - ಎರಳೆಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೈವಶವಾಗದಂತೆ; 

ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕನ ಮನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅನಂತ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಂಗಳಡಗಿದ್ದಂತೆ; 

ಕಂಠ, ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ , ಬಳಹಂಗಳ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ವರಂಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ ; 

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಅನಂತ ಬಿಂಬಂಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ ; 

ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾವಳಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತವಸನಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸಮಸ್ತ ಬಣ್ಣಂಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ; 

ಮೂಕನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ - ರೂಪ-ಕ್ರಿಯೆಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ; 

ಕವಿತ್ವವುಳ್ಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಥ - ಅನ್ವಯ - ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ; 

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸದೃಕ ಶಿವಶರಣಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರ್ದು 

ಹಠಯೋಗಿಮೊದಲಾದ ಭಿನ್ನ ಕರಕಾಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುದುನೋಡ! 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . ||೯೭|| 

೭೯೨ 

ಅಯ್ಯ ! ನಾಟಕನಲ್ಲ ಬೂಟಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಶೀಲಿಗನಲ್ಲ ಕಪಟನಾಟಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ರುಂಡಮಾಲಿಗನಲ್ಲ ಗುಂಡುಗಾಸಿಗನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಪುಲಿಚಮ್ಮನಲ್ಲ ಗಜಚರನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ದಕ್ಷಾಧ್ವರಸಂಹರನಲ್ಲ ತ್ರಿಪುರಾರಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ನಂದಿವಾಹನನಲ್ಲ ಭಂಗಿಸ್ತುತನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಸರ್ಪಧರನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಗಂಗಾಧರನಲ್ಲ ಗೌರಿಪ್ರಿಯನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಪ್ರಿಯನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಯೋಗಿಯಲ್ಲ ಜೋಗಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಶ್ರವಣನಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 
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ಕಾಳಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಶುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಸರ್ವಾಂಗದಿ ಬೆಳಗುವ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿತಾನೆನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
- 

11೯೮।। 

೭೯೩ 

ಅಯ್ಯ ! ನಿಜವಸ್ತು ನೆಲೆಸಿರ್ಪ ನೇತ್ರವೇ 

ಗುಹ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಹ್ಯ ,ಗೋಪ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ಯ 

ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ , ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೂಟ 

ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಟ, ಬೇಟಕ್ಕೆ ಬೇಟ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಾಯಕಂ ನೇತ್ರಂ| 

ಚುಕ್ಕುರ್ಲಿಂಗಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಸಃ|| 

ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ , 

ಗುರುಕಟಾಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟ - ಪ್ರಾಣ - ಭಾವಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾದ 

ಮಹಾಘನ ಚಕ್ಷುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನೋಡಾ 

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ . ||೯೯|| 

೭೯೪ 

ಅಯ್ಯ ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಮೂರಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಎನ್ನ ಅಷ್ಟತನುವೆ ಅಷ್ಟ ವಿಧಾರ್ಚನೆಯಾಗಿ , 

ಎನ್ನ ಅಷ್ಟಾತ್ಮ - ಅಷ್ಟಕರಣಂಗಳೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರವಾಗಿ , 

ಶರಣಸತಿ- ಲಿಂಗಪತಿಯೆಂಬ ಉಭಯ ಭೇದವಳಿದು ಏಕವಾಗಿ 

ಎಲೆಗಳೆದ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಉಲುಹಡಗಿರ್ದೆನಯ್ಯ . 

ತೆರೆಯಳಿದ ಅಂಬುಧಿಯಂತೆ ಪರಮ ಚಿದ್ಘನಗುರು ಶಿವಸಾಗರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ 

ಪರಮ ಚಿದ್ದಂಭೀರನಾಗಿದ್ದೆನಯ್ಯ 

ಘಟವನಳಿದ ಅವಕಾಶದಂತೆ 

ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬಯಲಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ 

ಪಟವನಳಿದ ಚಿತ್ರದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ ನಿರಾವರಣನಾಗಿ 

ಶುದ್ದ ಅಮಲಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಪ್ರತಿಮ 

ಅನುಮಿಷ ಅನುಪಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನಾಮಯ ಅಗಣಿತ ಅಚಲಾನಂದ 

ನಿತ್ಯ ನಿಃಕಳಂಕ ನಿರಾಯ ನಿರಾಲಂಬ ನಿರ್ಗುಣ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೨೭ 

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿಃಕಾಮ್ಯ ನಿಜಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ 

ಮದ್ದುರು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಚಿದ್ದೆಳಗಿನ ಬಯಲೊಳಗೆ 

ಬಯಲಪ್ಪುದು ತಪ್ಪದು ! ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ! ನೋಡ! 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
೧೦OIL 

೭೯೫ 

ಅಯ್ಯ ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗದೇಹಿ ನಿಜಕರುಣಪ್ರಸಾದಾತ್ಮನು 

ಆ ನಿರವಯ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗದಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೆ ನಡೆವನಯ್ಯ ! 

ಲೋಕವರ್ತಕ ಲೋಕಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ , ಲೋಕವ್ಯವಹರಣೆಯನನುಕರಿಸಿ ನಡೆವನಲ್ಲ ! 

ನಿಜಶಿವಜ್ಞಾನ - ನಿಜಶಿವಕ್ರಿಯಾಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು 

ಸರ್ವಾಂಗವು ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗರೂಪವಾಗಿ 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೆ ಭಾಜನ ಪದಾರ - ಪ್ರಸಾದ - ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ 

ಅದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ನೋಡ! 

ನೆಲನಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಲ ಚಿದ್ರೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಯಜ್ಞಾನಶಿಶು ಉದಯವಾಯಿತ್ತು ನೋಡ! ಆ ಸ್ವಯಜ್ಞಾನ ಶಿಶು 

ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಪ್ರೋಮಾಮೃತಪ್ರಸಾದವನುಂಡು 

ನಾಮರೂಪು- ಕ್ರಿಯೆಗಳನಳಿದು, ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲೀಲೆಯ ಧರಿಸಿ 

ಸೋಮನಾಳದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರ ಕಳೆ ; ಪಿಂಗಳನಾಳದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಕಳೆ; 

ಸುಷುಮ್ಮನಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶದಂತೆ 

ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತುನಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವುತಿರ್ಪ 

ಪರಮಗುರು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಬೆಳಗಿನ ನಿಜಪ್ರಸಾದದೊಳಗೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆಂಬ ರೂಪತಾಳಿ, ಪಕ್ವವಾದ ಮೇಲೆ 

ಮತ್ತಲ್ಲಿಯೆ ನಿರವಯಶೂನ್ಯವಪ್ಪುದು ತಪ್ಪದುನೋಡ! 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . IOOMI 

೭೯೬ 

ಅಯ್ಯ ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ನಿಲುಕಡೆ ಎಂತೆಂದಡೆ,- 

ಸಾಕಾರನಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಆದಿಯಲ್ಲ ಅನಾದಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಇಹದವನಲ್ಲ ಪರದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಸುಖದವನಲ್ಲ ದುಃಖದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಪುಣ್ಯದವನ ಪಾಪದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 



೨೨೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಕರ್ತುವಲ್ಲ ನೃತ್ಯನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಕಾರಣನಲ್ಲ ಕಾರನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, 

ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲ ಪೂಜಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ. 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದು ಬೆಳಗುವ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರ್ಪುದು ನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ. 
೧೦೨!! 

೭೯೭ 

ಅಯ್ಯ ! ನಿರಾಳ ನಿಃಶೂನ್ಯ ಪರಮ ಭಕ್ತ - ಜಂಗಮ ತಾನಾಗಲರಿಯದೆ 

ಬರಿದೆ ಅಹಂಕರಿಸಿ ಮುಂದುಗೊಂಡು ಮೂರು ಮಲಗಳ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, 

ನಾವೆ ಭಕ್ತ - ಜಂಗಮವೆಂದು ನುಡಿವ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗಳು 

ಕಾಶಿ,ಕೇತಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಗಯಾ, ಪ್ರಯಾಗ, ಶಿವಗಂಗೆ, ಕಂಚಿ, 

ಕಾಳಹಸ್ತಿ , ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರ, 

ವೀರಣ್ಣ , ಬಸವಣ್ಣ , ಕಲ್ಲಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, 

ಕಂಥೆ, ಕಮಂಡಲ, ಗದ್ದಿಗೆ, ಪಾವುಗೆ , ಭಸ್ಮ , ಘಂಟಿಕೆ , ಪುರಾಣ , ದಂಡಾಗ , 

ಗಿಳಿಲು, ಶಂಖು , 

ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ , ಹುಣ್ಣಿವೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ , ಸೂರ , ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ , ದೀಪಾರತಿ 

ಗಂಗೆ, ಗೌರಿ, ವಿಚ್ಛೇಶ್ವರ ಮೊದಲಾದವು ಇವು ದೈವಂಗಳೆಂದು 

ಕಲ್ಲು , ಮಣ್ಣು, ಮರದಿಂದ ರಚಿಸಿ, ಸಂದಿ - ಗೊಂದಿ - ಮಾಡು 

ಜಗುಲಿಯ ಮಾಡಿಟ್ಟು , 

ಅದರ ತೊಳೆದ ನೀರು, ಎಂಜಲವ ತಿಂಬವರ ದೇವ - ಭಕ್ತರೆನಬಹುದೆ ? 

ಇಂತಪ್ಪ ಅನಾಚಾರಿ ಶ್ವಪಚರ, ಭಕ್ತ - ಜಂಗಮ - ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗದು. 

ನಿರಾಭಾರಿ ವೀರಶೈವಾಚಾರ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 

ಸದ್ಭಕ್ತ ಶಿವಶರಣನ ಪೂಜಿಸಿ ಪಾದೋದಕ - ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡಡೆ 

ಭವಪಾಶಕರ್ಮಂಗಳು ಮಾವುಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
II೧೦೩ || 

೭೯೮ 

ಅಯ್ಯ ! ನೀಲಮಣಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ , 

ಕಾರ ಮೇಘದೊಳಗಿನ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಪa 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೨೯ 

ಚಿದಾಕಾಶಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪೀತವರ್ಣ ಮೊದಲಾಗಿ ಅನಂತ ವರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ 

ಅತ್ಯಂತವಾದ ಅಣುರೂಪವಾಗಿ 

ಬದನೆಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಗೆ 

ಅನಂತ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದು ನಿಜಶಿವಯೋಗಿಗೆ, 

ಲಿಂಗಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಾದಿಮೂಲಪ್ರಣಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ 

ಮುಖಕಮಲದ ಮೇಲೆಕಾಣಲ್ಪಡುವುದು ನೋಡಾ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ಮುಖ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ , ನೇತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು , 

ಮನೋಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ತಾನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕವಿಲ್ಲ ದದು 

ನಿಜತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಶಾಂಭವಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡ 

ಇಂತು ನಿಜತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಶಾಂಭವಮೂರ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರ್ಪರುನೋಡಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ . 
||೧೪|| 

೭೯೯ 

ಅಯ್ಯ ! ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ, 

ನಾಗ ,ಕೂರ್ಮ, ಕೃಕರ, ದೇವದತ್ತ , ಧನಂಜಯವೆಂಬ 

ದಶವಾಯು ಪ್ರಾಣಗುಣಂಗಳ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿ 

ಯಮ , ನಿಯಮ , ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ , ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, 

ಧಾನ್ಯ , ಧಾರಣ , ಸಮಾಧಿಯೆಂಬ ಹಠಯೋಗಜಡಶೈವಮಾರ್ಗವನುಳಿದು, 

ನಿರ್ಭಾಂತ, ನಿಶ್ಚಿಂತ, ನಿರ್ಗುಣಾನಂದಲೀಲೆಯನರಿದು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 

ಸದ್ಭಕ್ತ - ಮಹೇಶ - ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವ ಅಂಗವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಸರ್ವಾಂಗಲೋಚನಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುವ 

ನಿಜಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪಲೀಲೆಯಿಂ 

ಸಮಸ್ತ ತತ್ವಾನುಭಾವವನೊಳಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಲಂಗಳ ಗರ್ಭಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಮಾಲೆಗಳ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಕೀಲಗರ್ಭದಿಂ, ಬಂಗಾರ ಲೋಹವನೊಳಕೊಂಡಂತೆ, 

ತನ್ನ ಸೋಂಕಿದವರೆಲ್ಲ ತನ್ನಂತೆಯೆಂಬ ಗುರುವಚನೋಕ್ತಿಪ್ರಮಾಣದಿಂದೆ 

ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ನಿಃಶಬ್ದ ವಡಗಿರ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಏಕಸ್ವರೂಪಿನಿಂದೆ 

ಯಜನಸ್ವರೂಪಮೂರ್ತಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲಸಿರ್ಪುದು ನೋಡ! 

. ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
11ಗಿ0೫1! 



೨೩೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೮೦೦ 

ಅಯ್ಯ ! ಪೂತ್ವವನಳಿದು ಪುನರ್ಜಾತನಾದ 

ಸತ್ಯಸದ್ದರ್ಮಸ್ವರೂಪ ತಚ್ಛಿಷ್ಯನು ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ 

ವೇಧಾ - ಮಂತ್ರ - ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯ ಪಡೆದು, ಅಷ್ಟಾವರಣದ ನೆಲೆಕಲೆಗಳ ತಿಳಿದು, 

ಪಂಚಾಚಾರ ಮೊದಲಾಗಿ ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿವರ ತಿಳಿದು, 

ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲದ ಆಚರಣೆ – ಇನ್ನೂರಹದಿನಾರು ಸ್ಥಲದ ಸಂಬಂಧವನರಿದು, 

ಷಟ್ಟಲ ಮಾರ್ಗವಿಡಿದು, ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ 

ತನು - ಮನ- ಧನವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆನಿರ್ವಂಚಕನಾಗಿ, 

ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದಡೆ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ[ ವ ಮಾಡಿ] 

ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದಡೆ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷವ ಮಾಡಿ , ( ಬೇಡಿ?) 

ಬಂದ ಪದಾರ್ಥವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಪರದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಣಭಾರನಾಗದೆ, 

ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ನಡೆನುಡಿಯಿಂದಾಚರಿಸಿ, 

ಶ್ರದ್ದಾದಿ ಸಮರಸಾಂತ್ಯವಾದ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ತಿಳಿದು 

ಅನಾದಿಕುಳ ಸನ್ಮತವಾದ ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕ, ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದದ ವಿಚಾರ 

ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಪಿತಾವಧಾನವ , 

ಪರಿಪೂರ್ಣಮಯ ಶ್ರೀಗು ರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕರುಣಕಟಾಕ್ಷೆಯಿಂದ, 

ಅಚ್ಚ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ಶರಣತ್ವವ ಪಡೆದು, 

ಸತ್ಯಸದಾಚಾರವುಳ್ಳ ಸದ್ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ನಿಜನಿಷ್ಠತ್ವಮಂ ತಿಳಿದು, 

ದಂತಧಾವನಕಡ್ಡಿ ಮೊದಲು ಕೌಪಕಟಿಸೂತ್ರ ಕಡೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರವ 

ಗುರು - ಲಿಂಗ - ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅವರೊಕ್ಕುದ ಹಾರೈಸಿ, ಕೊಂಡು 

ಇಂತು ಅಂತರಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , 

ಸ್ವಯ - ಚರ - ಪರಲೀಲೆಯ ಧರಿಸಿ ಜಂಗಮಾಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ 

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ವೃತಸ್ಥಾನವಾದ ಮೊಳಪಾದ ಪರಿಯಂತರವು 

ತೊಳದು ಬಹುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಗಿಕೊಂಡು, 

ಹೊಸಮನೆ, ಹೊಸಧನ, ಧಾನ್ಯ ಭಾಂಡಭಾಜನ, ಹೊಸ ಅರುವೆ - ಆಭರಣ, 

ಜನನಿಜಠರದಿಂದಾದ ಅಂಗಾಂಗ, ಕಾಯಿಪಲ್ಯ , 

ಉಚಿತಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಅರಿದಾಚರಿಸುವದು ನೋಡ! 

ಆ ಮೇಲೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾದವನ್ನು 

ಮೂರು ವೇಳೆ ಅಡಿಪಾದವ ಸ್ಪರ್ಶನವ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ವೇಳಕ್ಕೆ 

ದಶಾಂಗುಲಿಗಳ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಶನವ ಮಾಡಿದ 

ಉದಕವನ್ನು ಭಾಂಡಭಾಜನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸ್ವಪಾಕವ ಮಾಡುವುದು. 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾತ್ರ [ ವಾದರೂ ] 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
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ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಭವಿಜನ್ಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗದು. 

ಇನ್ನು ಜಂಗಮದ ಅಂಗುಷ್ಠ ಎರಡು - ಅಂಗುಲಿ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನಿ ಬೆರಳಿಂದ 

ಮೊದಲಂತೆ ಪಾದೋದಕವ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಡಗಿ , 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಂಡದೊಳಗೆ ತುಂಬಿದ 

ಗುರುಪಾದೋದಕದಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಘಟ್ಟಿಯ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿ, 

ಈ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ ಲಿಂಗಪಾದೋದಕದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವ ಮಾಡಿ, 

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಣಮವ ಲಿಖಿಸಿ 

ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವು ತಾನು ಮಂತ್ರಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ 

ಸ್ನಾನ - ಧೂಳನ - ಧಾರಣವ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಆ ಮೇಲೆತೀರ್ಥವ ಪಡಕೊಂಬುವಂಥ ಲಿಂಗಭಕ್ತನು | 

ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗರ್ದುಗೆಯ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಅಷ್ಟಾಂಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸ್ವಾಮಿ ! ಜಂಗಮಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯ 

ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡು, 

ಆ ಗರ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆಮೂರ್ತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಆ ಕ್ರಿಯಾಜಂಗಮಮೂರ್ತಿಯ ಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ 

ನೆಲಸಿರುವ ಪರಾತ್ಪರ ಜ್ಞಾನಜಂಗಮ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಗೆ 

ಅಷ್ಟವಿಧಾರನೆ - ಷೋಡಶೋಪಚಾರಂಗಳ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, 

ಆ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ವಾಮಕರದಂಗುಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಷಡಕ್ಷರಂಗಳ ಲಿಖಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಟಿಸಿ, 

ತನ್ನ ಹೃನ್ಮಂದಿರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ 

ಜ್ಯೋತಿಯ ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆ ಪರಶಿವಜಂಗಮಲಿಂಗದೇವನ ಚರಣಾಂಗುಷ್ಠವ, ತನ್ನ ವಾಮಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ 

ಸುತ್ತು ಚಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಿರಳ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ 

ಷೋಡಶೋಪಚಾರಕ್ರಿಯಗಳ ಮಾಡಿ, 

ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಜಪಪ್ರಣಮ ಒಂದು ವೇಳೆ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಜಪಪ್ರಣಮ ಒಂದು ವೇಳೆ 

ಭಾವಲಿಂಗ ಜಪಪ್ರಣಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವ ಮಾಡಿ 

ಜಂಗಮಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಶರಣು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನಿಳುಹಿ , ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ 

ಗುರುಪಾದೋದಕದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮೂಲ ಪ್ರಣಮವ ಲಿಖಿಸಿ 

ಬಲದಂಗುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗ ಷಡಕ್ಷರಿಮಂತ್ರವ ಆರು ವೇಳೆಸ್ಮರಿಸಿ, 

ನೀಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಗುರುವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು . 
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ಎಡದಂಗುಷ್ಠದ ಮೇಲೆನೀಡುವಾಗ ಪಂಚಾಕ್ಷರವ ಐದು ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿ , 

ನೀಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಲಿಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು. 

ಎರಡಂಗುಷ್ಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗ ಒಂಬತ್ತಕ್ಷರವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿ, 

ನೀಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೂಟಸಂಗಮ ಅನಾದಿಜಂಗಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು. 

ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ದ್ರವವನಾರಿಸಿ, ಭಸ್ಮಧಾರಣವ ಮಾಡಿ, 

ಒಂದೆ ಪುಷ್ಪವ ಧರಿಸಿ, ನಿರಂಜನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಣವ ಮಾಡಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 

ಆ ತೀರ್ಥದ ಬಟ್ಟಲೆ ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಯೆಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿ. 

ಅವರು ಸಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಗರ್ದುಗೆಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು , 

ಪರಾತ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜಂಗಮ ತೀರ್ಥದಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡಿ, 

ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೊಂದಿ ಶರಣುಹೊಕ್ಕು , 

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೋದಕಕ್ಕೆ ನಿರೂಪವ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ! ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು 

ಬಂದು ಮೊದಲ ಹಾಂಗೆ ಗರ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆಮೂರವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಆ ಜಂಗಮ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಲಿಸಿದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಲಿಸುವುದು . 

ಆಮೇಲೆ ಷಟ ಲಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಿಸುವುದು. 

ಉಳಿದ ಷಟ್ಟಲಮಾರವರಿಯದ ಲಿಂಗಧಾರಕಶಿಶುವಾಗಲಿ, 

ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ 

ಆ ಗರ್ದುಗೆಯ ತೆಗೆದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟಲೆತ್ತಲಾಗದು. 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದೀಕ್ಷೆ, ಷಟ್ಟಲಮಾರ್ಗ, 

ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಾಚರಣೆ ಮುಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಟ್ಟಲೆತ್ತಲಾಗದು. 

ಹೀಂಗೆ ಸಮಸ್ಯರು ಸಲಿಸಿದ ಮೇಲೆಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ, ಭಕ್ತ - ಜಂಗಮವು 

ಇರ್ವರು ಕೂಡಿ ಮುಕ್ತಾಯವ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಗೆ ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕವಾಗುವುದು. 

ಆ ಮೇಲೆ ಗುರುಪಾದೋದಕದಿಂದ ಪಾಕವ ಮಾಡಿದ ಭಾಂಡಭಾಜನಂಗಳು 

ತಾಂಬೂಲ ಪದಾರ್ಥ ಮುಂತಾಗಿ ಇರ್ವರುಕೂಡಿ 

ಮೌನಮಂತ್ರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹಸ್ತಸ್ಪರ್ಶನವ ಮಾಡಿ. 

ಶುದ್ದ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಬಹುಸುಯಿದಾನದಿಂದ 

ಸಮಸ್ತ ಜಂಗಮಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಶರಣಗಣಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿ, 

ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೊಂದಿ, ಎಡಬಲ ಗಣತಿಂಥಿಣಿಯ ನೋಡಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, 

ಶರಣಾರ್ಥಿ ! ಸ್ವಾಮಿ ! ಮಹಾಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿವಂದಿಸಿ , 

ಪತಿವ್ರತತ್ವದಿಂದ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಂಚಕನಾಗಿ , 

ಭಕ್ತ - ಜಂಗಮವೆಂಬ ಉಭಯನಾಮವಳಿದು ಕ್ಷೀರಕ್ಷೀರ ಬೆರೆತಂತೆ ನಿರಾಕಾರ 

ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಲೀಲೆ ಪರಿಯಂತರವು ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಪಾದೋದಕಪ್ರಸಾದವ 

ಸಪ್ತವಿಧಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾವಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಾತನೆ ಜಂಗಮಭಕ್ತನಾದ | 

ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆ ಕಾಣಾ ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . || ೧೦೬ || 
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ಅಯ್ಯ , ಮಣ್ಣಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುವಾತನ ಗುರುವೆಂಬೆನೆ ? ಆತ ಗುರುವಲ್ಲ . 

ಹೆಣ್ಣಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತಾ [ ಗೆ ?] ಲಿಂಗವೆಂಬೆನೆ ? ಅದು ಲಿಂಗವಲ್ಲ . 

ಹೊನ್ನಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುವಾತನ ಜಂಗಮವೆಂಬೆನೆ ? ಆತ ಜಂಗಮವಲ್ಲ . 

ಈ ತ್ರಿವಿಧಮಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಡುವಾತನ ಶರಣನೆಂಬೆನೆ ? ಆತ ಶರಣನಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಈ ವಿಚಾರವನರಿದು, ಮಲತ್ರಯಂಗಳ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದಲೀಯದೆ 

ಗೌರವ ಬುದ್ದಿ ಲಿಂಗಲೀಯ ಜಂಗಮಾನುಭಾವ ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪತ್ತಿನಾಚರಣೆಯ 

ಶ್ರುತಿ - ಗುರು - ಸ್ವಾನುಭಾವದಿಂದರಿದು ಆಚರಿಸಿದಡೆ, 

* ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ಪರಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಶರಣನೆಂಬೆ ನೋಡ 

ಜೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೧೦೭ || 

೮೦೨ 

ಅಯ್ಯ ! ಮುಂದೆ ಮರ್ತಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಂಗಳು 

ಸದ್ಭಕ್ತಿ , ಸದಾಚಾರ,ಸಯಾ, ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ, 

ಆಜ್ಞಾದೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದೀಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರ, 

ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಥಲ - ಷಟ್ಟಲ 

ದಶವಿಧಪಾದೋದಕ, ಏಕಾದಶಪ್ರಸಾದ, ಷೋಡಶಾವರಣ , 

ನೂರೆಂಟುಸಕೀಲು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತಸಕೀಲದ ಅರ್ಪಿತ - ಅವಧಾನಂಗಳು , 

ಮೂಲಪ್ರಣಮ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳು , 

ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಿಂಗಾನುಭಾವದ ನಡೆ - ನುಡಿಯ ವಿಚಾರವು 

ಷಡ್ವಧಶೀಲ, ಷಡೈಧವ್ರತ, ಷಡ್ತಿಧನೇಮದ ಕಲೆನೆಲೆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗವು, 

ಇಂತೀ ಸ್ವಸ್ವರೂಪನಿಲುಕಡೆಯ 

ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿಸದ್ಗುರು ಲಿಂಗಜಂಗಮದಿಂ ಪಡೆದು 

ಪರುಷಮುಟ್ಟಿದ ಲೋಹ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಮರಳಿ ಲೋಹವಾಗದಂತೆ, 

ಪಾವನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಯ - ಚರ - ಪರ , ಆದಿ - ಅಂತ್ಯ - ಸೇವ್ಯಸ್ಥಲ ಮೊದಲಾದ 

ಷಟ್ಟಲಮಾರ್ಗವಿಡಿದಾಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಶರಣಗಣಂಗಳು 

ಸಮಪಜಯಲ್ಲಿ 

ಸುಗಂಧ, ಸುರಸ, ಸುರೂಪು, ಸುಸ್ಪರ್ಶನ ಸುಶಬ್ದ , [ ಸುಪರಿಣಾಮ] , 

ಮಧುರ, ಒಗರು , ಕಾರ, ಹುಳಿ, ಕಹಿ, ಲವಣ, ಪಂಚಾಮೃತ 

ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥದ 

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು, ಮಹಾಘನಲಿಂಗಮುಖದಲ್ಲಿ 

ಶುದ್ಧ - ಸಿದ್ದ - ಪ್ರಸಿದ್ದ, ರೂಪು- ರುಚಿ - ತೃಪ್ತಿಗಳು ಮಹಾಮಂತ್ರ 



೨೩೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಮಕ್ಷಿಸಿ 

ಆ ಲಿಂಗದ ಗರ್ಭದಿ ನೆಲಸಿರ್ಪ ನಿರಂಜನಜಂಗಮದಿಂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವ ಪಡೆದು 

ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು ಎರಡಳಿದು, 

ಪರಿಶಿವಲಿಂಗಲೀಲೆಯಿಂ ಭೋಗಿಸುವ ಸಮಪಜಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಆವ ಗಣಂಗಳಾದರು ಸರಿಯೆ , ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತ್ತೆಂದು 

ತ್ರಿವಿಧದೀಕ್ಷಾಹೀನವಾದ ಉಪಾಧಿಲಿಂಗಭಕ್ತಂಗೆ | 

ಒಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗೆಂದುಕೊಡುವವನೊಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯನು ! 

ಅಥವಾ ಗುರುಮಾರ್ಗದಾಚರಣೆಯ ತಿಳಿಯದೆಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ , 

ಇಂತು ಕೊಂಡ ಭಕ್ತನು ಬಹುನಿಜದಿಂದ ಆ ಪ್ರಸಾದವೆ 

- ಪ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದು ದ ನೋಡಿ 

ಮುಂದೆ ಷಟ್ಟಲಲಿಂಗಾನುಭಾವ ಸದ್ಭಕ್ತ ಶರಣಗಣಂಗಳು 

ಕೊಟ್ಟಾತಂಗೆ ಇಂತು ಕೊಡದಂತೆ ಆಜ್ಞೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಕೊಂಡಂಥವರ ದುರ್ಗುಣಗಳ ಬಿಡಿಸಿ 

ವೇಧಾಮಂತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಸ್ತಮಸ್ತಕಸಂಯೋಗಮೊದಲಾದ 

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದೀಕ್ಷೆಯ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂ ಮಾಡಿಸಿ ಸದಾಚಾರವ ಬೋಧಿಸಿ , 

ಅಷ್ಟಾವರಣದ ಗೊತ್ತ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗದಿ ತೋರಿ, 

ಅನಾದಿಜಂಗಮಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಪಾದೋದಕವಕೊಟ್ಟುಕೊಂಬುದೆ 

ಸದಾಚಾರ - ಸನ್ಮಾರ್ಗನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ . II೧೦೮|| 

೮೦೩ 

ಅಯ್ಯ ! ಯಂತ್ರಗಾರನಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಾರನಲ್ಲ ನೋಡ! 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಕುಳನಲ್ಲ ವ್ಯಾಕುಳನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಪಾಶನಲ್ಲ ಪಾಶಬದ್ದನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಕಾಲನಲ್ಲ ಕರ್ಮನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಅಂಗವಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿಕಾರಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸೂಯನಲ್ಲ ಅಸೂಯನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಜಪದವನಲ್ಲ ತಪದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ವೈದಿಕನಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸಿದ್ದನಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ದನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸುಖಿಯಲ್ಲ ದುಃಖಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಪಾಪಿಯಲ್ಲ ಕೋಪಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
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ಕರ್ಮಿಯಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಪಂಚಪರುಷಮೂರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗುವ 

ಜ್ಯೋತಿತಾನೆನೋಡಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
II೧೦೯ || 

೮೦೪ 

ಅಯ್ಯ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸ ಹೇಗುಂಟೆಂದರೆ: 

ಸುಚಿತ್ರಕಮಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಆಯಾಯ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿರುವ 

ಸುಜ್ಞಾನಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಇಷ್ಟ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ; ಎರಡು ನೇತ್ರ ಒಂದಾದ ಲಲಾಟನೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನು ಮುಳುಗಿಸುವುದೀಗ ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗಸಮರಸವುನೋಡಾ. 

ಆ ಇಷ್ಟ ಮಹಾಲಿಂಗ ನೇತ್ರದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ 

ಮನೋನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದೀಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು. 

ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಹಸ್ತಂಗಳೆಂಬ ಎರಡರಲ್ಲಿ 

ನೇತ್ರದ್ವಯವೆಂಬ ಕುಚಂಗಳೆರಡ ಹಿಡಿವುದೀಗ ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗಸಮರಸವು[ನೋಡಾ] 

ರೂಪುರೇಖೆವಿಭ್ರಮ ವಿಲಾಸಕಳಾಲಾವಣ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಹರಶಿವ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯ 

ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರನಾದಾಮೃತವ ತಾ ಚುಂಬನ ಮಾಡಿ 

ಚಿತ್ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಮಪ್ಪ ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 

ನಕಾರಾದಿ ಪಂಚಪ್ರಣಮಂಗಳು ಆ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಚುಂಬನವ ಮಾಡಿ 

ಇದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವು. ಇದು ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ನ್ಯಾಯವು. 

ಇದು ಶ್ರೀ ( ೩ ) ತನುವ ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸುವಕ್ರಮವು. 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೋರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೋರಿದನಾಗಿ 

ನಾನು ನೀನೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲ , ತಾನೆ ತಾನಾದುದು. 

ಬಯಲು ಬಯಲು ಕೂಡಿದ ಹಾಗೆ, ಮಾತು ಮಾತ ಕಲಿವ ಹಾಗೆ 

ಪರಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜದೃಷ್ಟಿ ಕರಿಗೊಂಡ ಮೇಲೆ 

ಗುಹ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಹ್ಯ ಗೋಪ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ಯ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ . 

ಇದ ಗುಹೇಶ್ವರನೆ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ, ಕಣ್ಣುಗೆಟ್ಟಣ್ಣಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರುನೋಡಾ? || ೧೧ || 

- ೮೦೫ 

ಅಯ್ಯ ವಿಶ್ವಕೋಚಕ್ಷುರುತ' ಎಂದುದಾಗಿ , 

ಜಗವೆಲ್ಲ ನೇತ್ರಂಗಳಾಗಿರ್ಪನು ಶಿವನು. 

ಜಗವೆಲ್ಲ ನೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೇತ್ರದೊಳಗುತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠಂಗಳು 



೨೩೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಏಕಾದವು ? ಎಂದಡೆ ಹೇಳಿಹೆವುಕೇಳಿರಯ್ಯ : 

ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೇತ್ರವಾದ ಜಗನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ತನ್ನ ತೋರದೆ ಇದ್ದಂಥಾ, 

ಶ್ರೀಗುರು ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉದಯವಾದ 

ಇಷ್ಟಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನು ನೋಡಿದ ನೇತ್ರವೆ ಲಿಂಗನೇತ್ರವು. 

ಅದೇ ಸದ್ದರ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದ ಉತ್ತಮವೆನಿಸುವುದು. 

ಅಯ್ಯಾ ಖಗಮೃಗ ಫಣಿಕೀಟಕಾದಿಗಳ ನೇತ್ರಂಗಳು ಉಭಯಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ 

ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿಲ್ಲಾಗಿ ಅದು ಮಧ್ಯಮವೆನಿಸುವುದು 

ಅಯ್ಯಾ ಇಷ್ಟಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಬಾಹ್ಯವಾಗಿ 

ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ಸೂತಕಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ 

ಅಪಾತ್ರಜೀವಿಗಳಾದ ಭವಿಗಳ ನೇತ್ರಂಗಳು ಉಭಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾರಣ 

ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವೆಂದು, ತನ್ನ ತಾನರಿಯದ ಗಾಡಾಂಧಕಾರವೆಂದು 

ಮೀನುಗಳೆಂದು ವಿಷನೇತ್ರವೆಂದು 

ಮನ್ಮಥನ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಬಾಣವೆಂದು, ತಾಮಸಾಗ್ನಿಯೆಂದು 

ಕುರೂಪದ ನೇತೇಂದ್ರಿಯವೆಂದು, ಶಿವಾಚಾರ ಸದ್ಧರ್ಮಿಗಳ ನಿಂದಿಸುವ 

ಮಹಾಪಾತಕ ದೃಷ್ಟಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಿಲ್ಲಾದ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠ ಚಕ್ಷುವೆಂದುದು ನೋಡಾ ಅಯ್ಯ . 

ಅದರಿಂದ ಸದೃಕ ಶರಣಗಣಂಗಳು ಅರ್ಚನೆ ಅರ್ಪಿತದ್ರವ್ಯವಕೊಡದೆ, 

ಅವರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ . 
|| ೧೧ || 

೮೦೬ 

ಅಯ್ಯ ! ಶ್ವೇತ, ಪೀತ, ಹರಿತ, ಮಾಂಜಿಷ್ಟ , ಕಪೋತ, ಮಾಣಿಕ್ಯ , 

ಹಂಡಬಂಡ, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ , ಮೊದಲಾದ ಪಶುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ!; 

ಕ್ಷೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಧಿ, ತಕ್ರ , ನವನೀತ, ನೃತ, ರುಚಿ, ಚೇತನವಡಗಿರ್ಪಂತೆ , 

ಸಿಂಪಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಜ್ಜಲ ಸ್ವಾತಿಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಘಟ್ಟಿಗೊಂಡು 

ಜಲರೂಪವಳಿದು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರ್ಪಂತೆ 

ಸಮಸ್ತ ಬೀಜಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಂಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ 

ವೃಕ್ಷಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಂಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ 

ಸದ್ಭಕ್ತ ಶಿವಶರಣಗಣಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರ್ದು 

ಸಮಸ್ತ ಕುಲ - ಛಲ - ಮತಭ್ರಮಿತಂಗಳಿಂದ ತೊಳಲುವ 

ವೇದಾಂತಿ - ಸಿದ್ದಾಂತಿ - ಭಿನ್ನಯೋಗಿ ಮೊದಲಾದ ಅದೈತಜಡಾತ್ಮರ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ 

ಅಗೋಚರವಾಗಿರುದು ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ . 
II೧೨|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೩೭ 

೮೦೭ 

ಅಯ್ಯ ! ಸಗುಣಿಯಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣಿಯಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಪರಮನಲ್ಲ ಜೀವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಅಹುದೆನ್ನ ಅಲ್ಲವೆನ್ನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ನಾನು ಎನ್ನ ನೀನು ಎನ್ನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮನಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಯೋಗದವನಲ್ಲ ಭೋಗದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಮಾಡುವೆ [ ನನ್ನ ] ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬೆನೆನ್ನ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಸುಶಬ್ದದವನಲ್ಲ ಕುಶಬ್ದದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ 

ಸುಸ್ಪರ್ಶನದವನಲ್ಲ ಕುಸ್ಪರ್ಶನದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ 

ಸುರೂಪದವನಲ್ಲ ಕುರೂಪದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ 

ಸುರುಚಿಯವನಲ್ಲ ಕುರುಚಿಯವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ 

ಸುಗಂಧದವನಲ್ಲ ದುರಂಧದವನಲ್ಲ ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರಿ 

ಇಂತು ಉಭಯವಳಿದು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಕರ - ಮನ - ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿತಾನೆ ನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೧೩ || 

೮೮ 

ಅಯ್ಯ ಸಯಾಸಮ್ಯಜ್ಞಾನವುಂಟಾದಡೆ ಸದಾಚಾರಸದೃಕ್ತಿ ಉಂಟೆಂಬೆ. 

ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸಯಾಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ( ಸತ್ಯ ) ನಡೆನುಡಿ ಒಂದಾದಡೆ 

ಆದಿ - ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ಮೀರಿತೋರುವ, 

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂಬೆ ನೋಡಾ. 

ಇಂತು - ಸದಾಚಾರ, ಸದೃಕ್ತಿ ,ಸಯಾ, ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ, 

ಸತ್ಯನಡೆ ನುಡಿಯಿಲ್ಲವಾದಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರ ಕಾಣಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . || ೧೪|| 

೮೦೯ 

ಅಯ್ಯ , ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯದ, ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದ 

ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯ ಹಿಡಿಯದ, ನಿಜಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆಯದ 

ಸಯವ ಸಾರದ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನವ ಮುಟ್ಟದ; 

ಸುಡು ಸುಡು - ಈ ವೇಷದ ಭಾಷೆಯ ನೋಡಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ನಗುತ್ತೈದಾನೆ ಕಾಣಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೧೫ || 



೨೩೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೮೧೦ 

ಅಯ್ಯ ! ಸದ್ಭಕ್ತ - ಮಹೇಶ್ವರ - ಪ್ರಸಾದಿ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ - ಶರಣ - ಐಕ್ಯ - ನಿರಾಲಂಬಸ್ಥಲ ಮೊದಲಾದ 

ಸಮಸ್ತಸ್ಥಲಂಗಳನರಿದು ಮರದು, ಮೇಲಾದ 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಮೂಲ್ಕಿಯ ಇರವೆಂತೆಂದಡೆ 

ಅಜ್ಞಾನಮಾಯಾಸಂಸಾರ ಪ್ರಪಂಚೆಂಬ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತೊಳಲುವ . 

ಜಡಜೀವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ,ಕಣ್ಣು ಮನ ಭಾವಂಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಿಲ್ಲದೆ | 

ಕ್ರಿಯಾಕಾಶ - ಜ್ಞಾನಾಕಾಶ - ಭಾವಾಕಾಶ - ಪಿಂಡಾಕಾಶ - ಬಿಂದ್ವಾಕಾಶ 

ಚಿದಾಕಾಶ - ಮಹದಾಕಾಶಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲುಮಿಂಚು ಅಭ್ರಚ್ಛಾಯೆಯಂತೆ, 

ಇಕ್ಷು - ಲವಣ - ಸರ್ಪಿ - ದಧಿ - ಕ್ಷೀರ - ಮೃತ - ಸ್ವಾದೋದಕ 

ಮೊದಲಾದ [ ಸ ] ಸಮುದ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಉದರಾಗ್ನಿ - ಮುಂದಾಗ್ನಿ - ಕಾಮಾಗ್ನಿ - ಶೋಕಾಗ್ನಿ - 

ವಡವಾಗ್ನಿ - ಕಾಲಾಗ್ನಿ - ಚಿದಗ್ನಿ - [ ಯೆಂಬ ಸಪ್ತಾಗಿ ] ಇರ್ದು 

ಆ ಸಮುದ್ರಂಗಳ ಸಂಸಾರ - ಪಾಶ - ಜನ್ಮ - ಜರೆ - ಮರಣಾದಿಗಳಿಗೆ 

ಹೊರಗಾಗಿ ಇರ್ಪಂತೆ , ಶಿವಶರಣರ್ಗೆ ರೂಪಾಗಿ ಜಡಜೀವರಿಗೆ ನಿರೂಪವಾಗಿರ್ಪುದು 

ನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೧೧೬ || 

೮೧೧ 

ಅಯ್ಯ , ಸದಾಚಾರಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಗುರುತ್ವ ಉಂಟೇನೊ ಮರುಳೆ ? 

ಸದಾಚಾರಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಜಲಿಂಗ ಉಂಟೇನೊ ಮರುಳೆ ? 

ಸದಾಚಾರಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಜಜಂಗಮತ್ವ ಉಂಟೇನೊ ಮರುಳೆ ? 

ಸದಾಚಾರಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಶರಣತ್ವ [ ಉಂಟೇನೊ ಮರುಳೆ ?] 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ] ಸದಾಚಾರಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ನಿಜಮೋಕ್ಷವುಂಟೆ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ? 
|| ೧೧೭ || 

೮೧೨ 

ಅಯ್ಯ ಸದಾಚಾರಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಗುರುವು ನರಜೀವಿ. 

ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗಾಂಗವೆರಡು ಜಡಜೀವಿ. 

ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುವ ಜಂಗಮ ಭೂತಪ್ರಾಣಿ, 

ಈ ನರಜೀವಿ, ಜಡಜೀವಿ, ಭೂತಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಬ ಭಕ್ತಂಗೆ 

ಏಳನೆಯ ಪಾತಕ ಬಿಡದು ಕಾಣಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಸದಾಚಾರಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ನೋಡಾ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
- || ೧೮ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೩೯ 

ಅಯ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿವಿಡಿದಾಚರಿಸಿದ ಗುರುವೆ ಪರಾತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಾ. 

ಆ ಗುರುವಿನಿಂದ ತ್ರಿವಿಧದೀಕ್ಷೆಯ ಪಡೆದ ಶಿಷೋತ್ತಮನೆ ಮೋಕ್ಷಮಂದಿರನೋಡಾ 
. 

ಆ ಶಿಷ್ಟೋತ್ತಮನ ಕರ - ಮನ - ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬ 

ಲಿಂಗ - ಜಂಗಮವೆ ನಿಷ್ಕಲ ಪರಶಿವತತ್ವನೋಡಾ, 

ಆ ಗುರು - ಶಿಷ್ಯ - ಲಿಂಗ - ಜಂಗಮದಡಿದಾವರೆಯೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 

ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಾಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೧೧೯ || 

೮೧೪ 

ಅಯ್ಯ ! ಸಪ್ತಧಾತುವಿನ ಸಪ್ತವ್ಯಸನವನಳಿದು, 

ಜೀವನ ಸಂಕಲ್ಪ - ವಿಕಲ್ಪ ಆಸೆ - ಆಮಿಷಂಗಳ ಹೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೂರಿ, 

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿಧ್ವಂಚಕನಾಗಿ ಪಾತಕಸೂತಕಗಳ ಪರಿದು 

ಸತ್ತುಚಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಿರಳಪರಂಜ್ಯೋತಿಮೂರಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಸದ್ದೀರಮಾಹೇಶ್ವರನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 

ಪರಮಾನಂದ ಲೀಲೆಯಿಂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು 

ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಥಲಂಗಳ ಗರ್ಭಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಮಂತ್ರಮಾಲೆಗಳ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಕೀಲಗರದಿಂ, ಗುರುಮುಟ್ಟಿ ಗುರುವಾದ ಗುರುವಿಂಗೆ ಎಂಬ 

ಎರಡೆಂಬತ್ತೆಂಟುಕೋಟಿವಚನಾನುಭಾವವ ಸ್ವಾನುಭಾವಜ್ಞಾನದಿಂದರಿದು, 

ಪುಷ್ಪ ಪರಿಮಳ [ಜ್ಯೋತಿ ] ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಏಕರೂಪಿನಿಂದ 

ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ [ ನೆಲಸಿರ್ಪುದು] ನೋಡ 

ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . II೧೨OI 

ಅಯ್ಯ ! ಸಮಸ್ತ ಆತ್ಮರು ರತಿಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಲ್ಬಣಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬ ನಾಮ - ರೂಪ- ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ; 

ಬಾಲ ಶಿಶುವಿನೊಳಗೆ ಯೌವನವಡಗಿರ್ಪಂತೆ; 

ಆ ಯೌವನದೊಳಗೆ ಮುಪ್ಪು ಅಡಗಿರ್ಪಂತೆ; 

ಆ ಮುಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಜನನ- ಮರಣ - ಸ್ಥಿತಿ ಅಡಗಿರ್ಪಂತೆ; 

ಆ ಜನನ ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಕಲ ಭೋಗಂಗಳಡಗಿದ್ದಂತೆ; 

ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರತ್ವವುಳ್ಳ ಸದ್ಭಕ್ತ ಶಿವಶರಣಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಡಗಿರ್ಪಂತೆ: 



୬୫୦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ಸೂರನಂತೆ ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ; 

ಒರೆಯ ಮರೆಯ ಅಲಗಿನಂತೆ; ಹಣ್ಣಿನ ಮರೆಯ ರಸದಂತೆ 

ಪರಮ ಪಾವನಮೂರಿ ನಿರವಯಘನವನೊಡಗೂಡಿ 

ಏಕಸ್ವರೂಪಿನಿಂದ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ತಾನು ತಾನಾಗಿದ್ದು ದನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . II೧೨೧ || 

೮೧೬ 

ಅಯ್ಯ ! ಸಮಸ್ತಧಾನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ , ಸಮಸ್ತ ಫಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ , 

ಸಮಸ್ತಪುಷ್ಪಪತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಧುರ, ಒಗರು, ಕ್ಷಾರ, ಆಮ್ಲ , ಕಹಿ , ಲವಣ ಮೊದಲಾದ 

ಸಮಸ್ತಪರಮಚಿದ್ರಸವಡಗಿರ್ಪಂತೆ, 

ಷೋಡಶಮದಗಜದಂತರಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸಮಸ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ , ತಿರಸ್ಕಾರಸ್ವರೂಪ ಮಹಾ [ ಅ] ಜ್ಞಾನವಡಗಿರ್ಪಂತೆ, 

ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಶಿಲಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಜ್ಜಲವಡಗಿರ್ಪಂತೆ, 

ಶಿಶುಗಳು 'ಕಂಡ ಕನಸು' ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ, 

ಕರವೀರ, ಸುರಹೊನ್ನೆ, ಜಾಜಿ, ಬಕುಳ, ಪಾದರಿ , ಪಾರಿಜಾತ, ಮೊಲ್ಲೆ , 

ಮಲ್ಲಿಗೆ, ತಾವರೆ, ನೈದಿಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ದವನ, ಪಚ್ಚೆ , ಕಸ್ತೂರಿ, 

ಮರುಗ, ಬಿಲ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಸದ್ವಾಸನಾ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಿಮಳವಡಗಿರ್ಪಂತೆ, 

ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ, 

ನಾಗ,ಕೂರ್ಮ, ಕೃಕರ, ದೇವದತ್ತ , ಧನಂಜಯವೆಂಬ ದಶವಾಯುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಭ್ರಮರನಾದ, ವೀಣಾನಾದ, ಘಂಟಾನಾದ, ಭೇರಿನಾದ, ಮೇಘನಾದ, 

ಪ್ರಣಮನಾದ, ದಿವ್ಯನಾದ, ಸಿಂಹನಾದ, ಶರಭನಾದ, ಮಹಾನಾದಂಗಳಡಗಿರ್ಪಂತೆ, 

ಸದ್ಭಕ್ತ ಶಿವಶರಣಗಣಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ದು, ಜಗದ ಜಡಜೀವರಿಗೆ 

ಗೋಚರವಿಲ್ಲದಿರ್ಪುದುನೋಡ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ || ೧೨೨|| 

೮೧೭ 

ಅಯ್ಯ ! ಸಮಸ್ತಲೋಕದ ಅಹಂ - ಮಮತೆಯೆಂಬ 

ಮೂಲಾಹಂಕಾರಂಗಳ ಪಾವುಗೆಯ ಮಾಡಿ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂದು 

ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿದ್ವಿಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷೆಮಂತ್ರ 

ಜ್ಞಾನ,ಕ್ರಿಯಾಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಭಕ್ತಿಯೆ 

ಅಂಗ ಮನ ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೪೧ 

ಸದ್ಭಕ - ಮಹೇಶ್ವರ - ಪ್ರಸಾದಿ - ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ - ಶರಣ - ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಂಗಳ 

ತನ್ನೋಳಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಮೇಲಾದ ನಿರಾಲಂಬಸ್ಥಲದಲ್ವಾಚರಿಸುವ ಶರಣನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 

ಅಣುವಿಗೆ ಅಣುವಾಗಿ ; ಮಹತ್ತಿಂಗೆ ಮಹತ್ತಾಗಿ 

ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಂಗಳ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗಿ 

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದಾ [ ಆ] ರುನೂರು ಮಂತ್ರಮಾಲಿಕೆಗಳ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಸಕೀಲಗರ್ಭದಿಂ 

ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಕೂಡಿ ಭಿನ್ನ ದೋರದ ಹಾಂಗೆ ಏಕಸ್ವರೂಪಿನಿಂದೆ 

ದೀಕ್ಷಾ - ಶಿಕ್ಷಾ - ಮೋಕ್ಷಕಾರಣಾವತಾರಮೂರ್ತಿ ನಿಃಕಳಲಿಂಗವಾಗಿ 

ನೆಲಸಿರ್ಪುದು ನೋಡ! ನಿರವಯಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
|| ೧೨೩ || 

೮೮ 

ಅಯ್ಯ , ಸಾತ್ವಿಕ ಶರಣರ ನುಡಿ ಹುಸಿಯೆ ? 

ಅದು ದಿಟ ಅದು ಆಟ. 

ಒಳಗೆಂಬುದೆ ದೇವಲೋಕ, ಹೊರಗೆಂಬುದೆ ಮರ್ತಲೋಕ. 

ಈ ಎರಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗಿ ನಾವಿರಲು 

ಈ ಎರಡು ಲೋಕದೊಳಗೆಯೂ ತಾವೆ ಇರಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೧೨೪ || 

೮೧೯ 

ಅಯ್ಯ ,ಸ್ಕೂಲದೇಹದ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದಿದವರು ಸೂಕರನ ಹಾಂಗೆ . 

ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹದ ( ಸುಖ] ದಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದಿದವರು ಮದಗಜದಂತೆ. 

ಕಾರಣ ದೇಹದ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದಿದವರು ರಾಜಹಂಸನ ಹಾಂಗೆ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಸ್ಫೂಲದೇಹವೆಂದಡೆ ಸಪ್ತಧಾತುಯುಕ್ತವಾದ ಪಂಚವಿಂಶತಿತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪು, 

ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ದುಃಖ ನೋಡಾ. 

ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವೆಂದಡೆ: ಪಂಚರಸಾಮೃತಸ್ವರೂಪವಾದ ಕರಣಂಗಳು . 

ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ದುಃಖವು, ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಸುಖ ನೋಡಾ. 

ದಶವಿಧತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪವಾದ ಕಾರಣದೇಹವೆಂದಡೆ: 

ಅನಂತನಾದಸ್ವರೂಪವಾದ ಏಕತತ್ತ್ವವನ್ನುಳ್ಳ ಆತ್ಮನೆ ಕಾರಣದೇಹ, 

[ ಅದು] ದಿವ್ಯ ಸುಧಾರಸಾಮೃತಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಹಾಸದ್ದಂಧದ 

ಪರಿಮಳದಂತಿಪ್ಪುದುನೋಡಾ. 



೨೪೨ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಣುಮಾತ್ರ ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಸುಖವುಂಟು ನೋಡಾ, 

ಲಿಂಗಸಂಗಿಯಾದ ಕಾರಣ . 

ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗಸಂಗದಿಂದ ಅಖಂಡಸುಖಿ ತಾನಾಗಬೇಕಾದಡೆ 

ಪಿಂಡಾದಿ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಾಂತಮಾದ ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಳ - ಕುಳವ 

ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು, 

ಮೇಲಾದ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದು, 

ಪಿಂಡಾದಿ ಜ್ಞಾನ ಗುರುಕರುಣ ಸ್ಥಲಂಗಳೆಂಬ ಮಾರ್ಗವು ತಪ್ಪದೆ 

ನಡೆ - ನುಡಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ನಿಜಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು 

ಅರು ವೈರಿ ಅಷ್ಟಮದ [ ಸ ] ವ್ಯಸನವೆಂಬ ಮಾಯಾಪಾಶಪರ್ವತಕ್ಕೆ 

ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ನಿಂದರುನೋಡಾನಮ್ಮ ಶರಣಗಣಂಗಳು. 

ಇಂತು - ಕಾರಣಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಚಿದ್ಘನಲಿಂಗ ನಡೆ - ನುಡಿ - ಸ್ಥಳ - ಕುಳದನುಭಾವ ಸುಖವ ಪಡೆಯದ 

ಶೈವ ಜಡಕರ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲ , 

ಅರುವೈರಿ ಅಷ್ಟಮದ ಸಪ್ತವ್ಯಸನವೆಂಬ 

ಮಾಯಾಪಾಶ ಕಾಲ ಕಾಮರ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಶರಣರ ಮಾರ್ಗವನರಿಯದೆ [ಕೆಟ್ಟರು]. 

ಕೆಟ್ಟಿತೀ ಲೋಕನೋಡಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. - II೧೨೫11 

೮೨೦ 

ಅರಸಿ ಅರಸಿ ಹಾ ಹಾ ಎನುತ್ತಿದ್ದೆನು. 

ಬೆದಕಿ ಬೆದಕಿ ಬೆದಬೆದ ಬೇವುತ್ತಿದ್ದೆನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಕಣ್ಣ ಮೊದಲಲ್ಲಿದ್ದವನ ಕಾಣೆನು. 
II೧೨೬ || 

පවා 

ಅರಸುವ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿತ್ತೆಂಬಂತೆ, 

ಬಯಸುವ ಬಯಕೆ ಕೈಸಾರಿದಂತೆ , 

ಬಡವ ನಿಧಾನವನೆಡಹಿ ಕಂಡಂತೆ, 

ನಾನರಸುತ್ತಲರಸುತ್ತ ಬಂದು 

ಭಾವಕ್ಕಗಮ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡೆ ನೋಡಾ. 

ಎನ್ನ ಅರಿವಿನ ಹರುಹ ಕಂಡೆನೋಡಾ. 

ಎನ್ನ ಒಳಹೊರಗೆ ಎಡೆದೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಥಳಥಳಿಸಿ ಬೆಳಗಿ ಹೊಳೆವುತಿಪ್ಪ 

ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿಯ ಕಂಡೆ ನೋಡಾ! 

ಕರುಹಳಿದ ಕರಸ್ಥಲದ ನಿಬ್ಬೆರಗಿನ ನೋಟದ 

ಎನ್ನ ಪರಮಗುರುವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ .|| ೧೨೭|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೪೩ 

೮೨೨ 

ಅರಿತು ಜನ್ಮವಾದವರಿಲ್ಲ ಸತ್ತು ಮರಳಿ ತೋರುವರಿಲ್ಲ . 

ದುರಭಿಮಾನವ ಹೊತ್ತು ಅಘಟಿತ ಘಟಿತವ ನುಡಿವಿರಿ. 

ಈ ದೇಹವಿಡಿದು ನುಡಿವ ಪ್ರಪಂಚಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧೨೮|| 

೮೨೩ 

ಅರಿದಡೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ; ಮರದಡೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ! ಸತ್ತಡೆ ಚೇಗೆಯಿಲ್ಲ ; 

ಬದುಕಿದಡೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ! ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಿಲ್ಲದೆ! 

ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಉಭಯವಳಿದು ಕೂಡುವ ಯೋಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ! 

ಬರಿಯ ಮರವೆಯ ಪ್ರೌಢಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟರಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
II೧೨೯ || 

೮೨೪ 

ಅರಿದರಿದು ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವ ಪರಿಕರ ಹೊಸತು 

ಅಲಗನೇರಿ ಹೂವಕೊಯ್ದು ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗಲ್ಲದೆ. 
II೧೩OI! 

ලෙ . 

ಅರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲ , ಆಚಾರವುಳ್ಳವಂಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ : 

ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಶರಣನ ಸುಳುಹು ಜಗಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ, 

ಚರಿತ್ರವದು ಪ್ರಕಟವಲ್ಲ ನೋಡಾ! 

ಸಂಸಾರಿ ಬಳಸುವ ಬಯಕೆಯನೆಂದೂ ಹೊದ್ದನು. 

ಸಟೆಯ ಹಿಡಿದು ದಿಟವ ಮರೆದು, 

ಇಲ್ಲದ ಲಿಂಗವನು ಉಂಟೆಂದು ಪೂಜಿಸುವರಾಗಿ ಆಚಾರವುಂಟು , 

ಆಚಾರವುಳ್ಳವಂಗೆ ಗುರುವುಂಟು, ಗುರುವುಳ್ಳವಂಗೆ ಲಿಂಗವುಂಟು, 

ಲಿಂಗಪೂಜಕಂಗೆ ಭೋಗವುಂಟು. 

ಈ ಬರಿಯ ಬಾಯ ಬಣ್ಣಕರೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜಕರಾದರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನು; 

ಈ ವೇಷಲಾಂಛನರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . _ II೧೩೧ll 

ලම්! 

ಅರಿದು ಮರೆದು ಬೆರಗು ಹತ್ತಿತ್ತು . 

ಏನಂದರಿಯದೆ ಅದೆಂತೆಂದರಿಯದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಎನುತ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂದಿತ್ತು . || ೧೩೨ !! 



೨೪೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೮೨೭ 

ಅರಿಯದ ಕಾರಣ ಕುರುಹುವಿಡಿವೆನಲ್ಲದೆ 

ಅರಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೇನೊ ? 

ಬಿಟ್ಟಡೆಸಮಯವಿರೋಧ, ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವಿರೋಧ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವುಉಭಯ ದಳದ ಮೇಲೈದಾನೆ ಕಾಣಾ 

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ. II೧೩೩ || 

೮೨೮ 

ಅರಿಯದೆ [ ಅರಿದು?] ಅರಸಿದಡೆ ಮನದ ವಿಕಾರ, 

ಸುಳಿದರಸಿದಡೆ ಪವನವಿಕಾರ, ನಿಂದರಸಿದಡೆ ದೇಹವಿಕಾರ, 

ಒಳಗನರಸಿದಡೆ ಜ್ಞಾನವಿಕಾರ. 

ಅರಸದೆ ಬೆರಸಿದಡೆ ಆತನೆ ಶರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೩೪|| 

೮೨೯ 

ಅರಿವ ಆತ್ಮ ; 

ಕಂಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಂತೆ, 

ಕಿವಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತೆ - 

ಕಂಗಳು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಬಧಿರವಾದಲ್ಲಿ 

ಕಾಂಬುದು ಕೇಳುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ಆತ್ಮನ ಅರಿವಾವುದು ? ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಕುರುಹಾವುದು ; 

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ? || ೧೩೫|| 

೮೩೦ 

ಅರಿವನರಿದಹೆನೆಂಬುದು ಮರವೆ, 

ಮರಹ ಮರೆದಹೆನೆಂಬುದು ಮರವೆ, 

ಸಾಕಾರ ನಷ್ಟ ನಿರಾಕಾರ ದೃಷ್ಟವೆಂಬುದು ಭಾವದ ಬಳಲಿಕೆ . 

ಗುರುವೆಂಬುದು ಶಿಷ್ಯನೆಂದಲ್ಲಿಯೆ ಹೋಯಿತ್ತು. 

ಶಿಷ್ಯನೆಂಬುದು ಗುರುವೆಂದಲ್ಲಿಯೆ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿಜೈಕ್ಯನಾದಹೆನೆಂದಡೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು . 

ಸಹಜ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗುರುವಲ್ಲದೆ ಅಸಹಜಕ್ಕೆ ಗುರುವುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪರವೆಂದಲ್ಲಿ ಗುರುವುಂಟಲ್ಲದೆ 

ಸ್ವಯವೆಂದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲಿಲ್ಲ . 
|| ೧೬ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೪೫ 

೮೩ 

ಅರಿವನರಿದು ಮರಹ ಮರೆದು, 

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಶಯವಳಿದ ನಿಲವನು, ಅರಿದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಅರಿದೆನೆಂದಡೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೂರ, ಮರೆದೆನೆಂದಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ದೂರ. 

ನಿರ್ಭಾವದ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಡದು. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮನಮಗ್ನಯೋಗ, 

ನಿನಗೆಂತು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ ? 
|| ೧೭೭|| 

೮೩೨ 

ಅರಿವ ಬಲ್ಲೆನೆಂದು ಬರುನುಡಿಯ ನುಡಿವರೆ ? 

ಸತ್ಯವನರಿದವಂಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭಾವವುಂಟೆ ? 

ತಥ್ಯ ಮಿಥ್ಯ ಉಭಯಭಾವವಳಿದಿರಬೇಕು. 

ಸಮಯವೆಂಬುದು ಸಂಪದ. ಅದು ನಿನಗನ್ಯವೆ ? 

ಸರ್ವಮಯ ಸಂಪದವಾದಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಥ್ಯಮಿಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ . II೧೩೮|| 

පදාර්ථ 

ಅರಿವರತು ಬೆರಗುಹೊಡೆದು, ಕುರುಹುಗೆಟ್ಟವನ, 

ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ಹೋದವನ, 

ಕಂಗಳಲುಂಡವನ, ಮನದಲ್ಲಿ ದಣಿದವನ, 

ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂದವನ , ಅಚ್ಚಲಿಂಗೈಕ್ಯನ, 

ಕೈಯಿಲ್ಲದೆಕೊಂಡವನ, ಬಾಯಿಲ್ಲದೆ ಉಂಡವನ, 

ಒಡಲಿಲ್ಲದೆ ಅವಗ್ರಹಿಸಿದವನ - ನಂಬು ಗುಹೇಶ್ವರಲ್ಲ ಮನ! || ೧೩ || 

ಅರಿವರತು ಮರಹುಗೆಟ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಸನ್ನಹಿತನಾದವಂಗೆ 

ದುಃಖಿಸುವರೆ ಹೇಳಾ ? ಶೋಕಿಸುವರೆ ಹೇಳಾ ? 

ಒಡಲಿಲ್ಲದಾತಂಗೆ ಎಡೆಯಲೊಂದು ಅಳಿವುಂಟೆಂದು 

ನುಡಿದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಭ್ರಾಂತು ನೋಡಾ! 

ಎರಡಿಲ್ಲದ ಐಕ್ಯಂಗೆ ಒಳಹೊರಗಿಲ್ಲ ನೋಡಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಅಜಗಣ್ಯಂಗೆ ! || ೧೪OIL 



೨೪೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೮೩೫ 

ಅರಿವಿಂಗಸಾಧ್ಯ , ಉಪಮೆಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದು ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕರುಣಪ್ರಸಾದಿ ಮರುಳುಶಂಕರದೇವ 

ಎಂತಿಪ್ಪನೆಂಬುದ ತಿಳಿದು ನೋಡಾ, ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . || ೧೪ || 

- ೮೩೬ 

ಅರಿವಿಂದರಿಯಬಾರದು, ಕುರುಹುವಿಡಿದ ಪರಿಯೆಂತಯ್ಯಾ ? 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನವನರಿದೆಹೆನೆಂದಡೆ, ಅರಹು ಮರಹು ನಷ್ಟವಾದ 

ಮಹದರಿವು ತಾನಾಗಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯದಂತಿರಬೇಕು 

ಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ . 
|| ೧೪೨|| 

೮೩೭ 

ಅರಿವಿನ ನಿರಿಗೆಗಾಣದೆ ಗಿರಿಯ ಕೋಡುಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ 

ತಲೆಯೂರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಡಿಲ್ಲ , ಇಲ್ಲದ ಕಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲ , 

ಗಾತ್ರವ ದಂಡಿಸಿದಡಿಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿಯ ತಿರುಗಿದಡಿಲ್ಲ , 

ತೀರ್ಥಂಗಳ ಮಿಂದು ನಿತ್ಯನೇಮಂಗಳ ಮಾಡಿ 

ಜಪಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಡಿಲ್ಲ , 

“ ಪೂಜಾಕೋಟಿಸಮಂಸ್ತೋತ್ರಂ,ಸ್ತೋತ್ರಕೋಟಿಸಮಂ ಪಃ 

ಜಪಕೋಟಿಸಮಂ ಧ್ಯಾನಂ, ಧ್ಯಾನಕೋಟಿರ್ಮನೋ ಲಯಃ – 

ಎಂದುದಾಗಿ, 

ಸುತ್ತಿಸುಳಿವ ಮನವ ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಚಿನ್ನು ಲಯವಾದಡೆ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಮತ್ತೆ ಅರಸಲುಂಟೆ ? 
|| ೧೪ || 

೮೩೮ 

ಅರಿವಿನ ಹೃದಯ ಕಂದೆರೆಯಬೇಕೆಂದು 

ಗುರುವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಬರಲ್ಲದೆ, 

ಗುರುವೆಂದೆನಲುಂಟೆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ? 

ಶಿಷ್ಯನೆಂದೆನಲುಂಟೆ ಗುರುವಿಂಗೆ ? 

ಗಮನಾಗಮನ ನಾಸ್ತಿಯಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಅಂಗವೆಲ್ಲಿಯದು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
II೧೪೪|| 

೮೩ 

ಅರಿವಿನೊಳಗಣ ಮರಹು , ಮರಹಿನೊಳಗಣ ಅರಿವು! - 

ಅರಿದು ಮರೆದು ನೆನೆದಡೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೪೭ 

ಅರಿವರಾರಯ್ಯ ಆಗಮ್ಯಲಿಂಗವನು ? 

ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ನೀರಲೊದಗಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಗಿಲಲೊದಗಿದ ಕಿಚ್ಚು 

ಪವನನ ಶಬ್ದ ಸಂಚಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ನಿಲವ ತೋರಬಾರದು - ಕೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
II೧೪೫|| 

೮೪೦ 

ಅರಿವುಉದಯವಾದಲ್ಲದೆ ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಗದು. 

ಮರಹು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ ಅರಿವು ಸಯವಾಗದು. 

ಅರಿವು ಸಯವಾಗಿ ದೊರೆಕೊಂಡ ಬಳಿಕ; 

ಗುರುವಾರು ? ಲಿಂಗವಾರು ? ಆವುದು ಘನ, ಆವುದು ಕಿರಿದು ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಮರೆದು ಉಪದೇಶವ ಹಡೆದಡೆ 

ಮುಂದೆ ನಿಜವೆಂತು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದು, 

ಹೇಳಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ ? || ೧೪ || 

ಅರಿವುಗೆಟ್ಟು ಮರ[ಕುರು ?] ಹಳಿದು 

ಭಾವಭ್ರಾಂತು ನಿಭ್ರಾಂತವಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಕರುಹನರಸುವರೆ ಹೇಳಾ ? 

ತಾನಳಿದು ತಾನುಳಿದು ತಾನುತಾನಾದ ನಿಜಶರಣಂಗೆ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರ ನಿಲವು 

ಕಾಯಗೊಂಡವರ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಸಂದೇಹವಾಗಿಪ್ಪುದು, 

ನಿಸ್ಸಂದೇಹಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾಮರುಳೆ. || ೧೪೭11 

೮೪೨ 

ಅರಿವು ಮರವೆಯನರಿದು ನೆರೆನಿಂದ ನಿಜವನಾರು ಬಲ್ಲರೊ ? 

ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವ ಮೀರಿದ ಮಹಾಘನವ ಭಾವಿಸುವರಿನ್ನಾರೊ ? 

ಅದು ಭಾವಕ್ಕತೀತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ , ಮನಕ್ಕೆ [ ಅ]ಗೋಚರವಾಗಿ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ . 

ಅರಿವುದಕ್ಕೆ ಕುರುಹಿಲ್ಲ , ಮರೆವುದಕ್ಕೆ ತೆರಹಿಲ್ಲ . 



೨೪೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಜ್ಞಾತೃ , ಜ್ಞಾನ,ಜೈಯವಳಿದು ನಿಃಪತಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ, ನಿಶ್ಚಿಂತನಿವಾಸಿಯಾದನು. - II೧೪೮।। 

೮೪೩ 

ಅರೂಪುಕಾಣಬಾರದು, ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೊ ? 

ರೂಪಿಂಗೆ ಕೇಡುಂಟು ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೊ ? 

ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ! 

ಇನ್ನೆಂತಯ್ಯಾ ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿ ? 

ಲಿಂಗದ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತಯ್ಯಾ ? 

ಅರಿಯಬಾರದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರಿವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು ಶ್ರೀಗುರು. 

ಈ ಎರಡುವನರಿದು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೪೯ || 

೮೪೪ 

- ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆಯ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಂಗು ಹರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ 

ನಾ ಮಾಡುವಕ್ರಿಯೆಲ್ಲವುನೀವೆಯಾದ ಕಾರಣ , 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತದ್ಧಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೧೫OI! 

se 

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನೆಂಬರು ಅನುವನರಿಯದವರು. 

ತ್ರಿಪುರವಿಜಯನೆಂಬರು ವಿರೋಧಿಗಳಾದವರು. 

ಕಾಮಾರಿಯೆಂಬರು ಕಣ್ಕಾಣದವರು. 

ಜಟಾಜೂಟಕೋಟೀರಭಾರನೆಂಬರು ಜಾಣರಲ್ಲದವರು. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಇಂತಹ ಬಹುರೂಪದವನಲ್ಲ ! 
II೧೫OIL 

೮೪೬ 

ಅರ್ಪಿತ ಅನರ್ಪಿತವನಾರುಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ? 

ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಬುದು ಅನರ್ಪಿತ 

ಅರ್ಪಿಸದೆ ಕೊಂಬುದೂ ಮುನ್ನ ವೆ ಅನರ್ಪಿತ. 

ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸದೆ ಕೊಳಬಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 
- || ೧೫೨|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೪೯ 

೮೪೭ 

ಅವಧಿ ಅಳಿಯಿತ್ತು ವ್ಯವಧಾನ ಉಳಿಯಿತ್ತು . 

ನಿಜವೆ ನಿಜವನೊಡಗೂಡಿತ್ತು ಕೇಳಾ ಬಸವಣ್ಣ . 

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರದು ನಿಜ ಶರಣಂಗೆ 

ನಡೆ ನೀನುಕಪ್ಪಡಿಯ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಡಗೂಡು. 

ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವನೆಯು ನಡೆ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಮಹವನೊಡಗೂಡು ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ . 

ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸರು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಥರೆಲ್ಲರು 

ನಿಜವನೆಯು ವುದು ನಿರ್ವಯಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ . 

ಬಗಿದು ಹೋಗಿ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಹೊಗುವರೆಲ್ಲರೂ ! 

ನಡೆಯಿರಿ ಕಾಯವೆರಸಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ , ಕಾಯಸಹಿತ ಎನ್ನುವುದು. 

ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆಯೂ ಉಪದೇಶಮಂತ್ರ ತಪ್ಪದು. 

ನಮಗೆ ಕದಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಒಡಗೂಡುವ ಪರಿಣಾಮ . 

ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಅಣತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆಯೂ . 11೧೫೩ || 

ಅವನು ಜಗವ ನುಂಗಿ, ಜಗವವನ ನುಂಗಿ, 

ಸೀಮೆಯ ನಿಸ್ಲಿಮೆ ನುಂಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಾಮವ ಲಿಂಗವು ನುಂಗಿತ್ತು . II೧೫೪ || 

೮೪೯ 

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಮಂ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಕಾಯವ ನಿಕ್ಷೇಪವಂ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಲನ ಭಯವಿಲ್ಲ . 

ನೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮನವ ನಿಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಮನ ಭಯವಿಲ್ಲ . 

ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ, ಅಂತರಂಗದ ಭಾವ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವುಸಂಧಾನದಿಂ ಸಮರಸವಾಗಲು, ಕರ್ಮದ ಭಯವಿಲ್ಲ . 

ಈ ತ್ರಿಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಾಲಕಾಮಕರ್ಮವನೊತ್ತಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲದೆ, 

ವಿಷಯಸುಖಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಮೂವರ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು , 

ಮಹಾದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾದರು, ನರರು. 

ಈ ವಿಷಯಗಾಳಿ ಸೋಂಕಲು ಹರಿ ಹತ್ತು ಭವವೆತ್ತಿದ. 

ಅಜ ೨೧ ಭವವೆ ಶಿರ ಕಳಕೊಂಡ. 



೨೫೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಇಂದ್ರನ ಮೈ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು , ಚಂದ್ರ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಯಾದ. 

ದಿವಸೇಂದ್ರ ಕಿರಣ ನಷ್ಟವಾದ.. . 

ಮುನೀಂದ್ರರ್ನಷ್ಟವಾಗಿ ಮಡಿದರು. 

ಮನು ಮಾಂಧಾತರು ಮಂದಮತಿಗಳಾದರು. 

ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರು ಮಡಿದರು. 

ಇದ ನೋಡಿನಮ್ಮ ಶರಣರು, 

ವಿಷಯಗಾಳಿ ತಮ್ಮ ಸೋಕಿತೆಂದು ಶಾಂಭವಪುರದಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂದು, 

ನಿರ್ವಿಷಯಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಾಳಿಯ ಛೇದಿಸಿ ಜಯಿಸಿ 

ಅಕ್ಷಯ ಸುಖಿಗಳಾದರು ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . II೧೫೫|| 

೮೫೦ 

- ಅವಸ್ಥೆ ಅವಸ್ಥೆಯ ಕೂಡಿ, ಬಿಂದು ನಾದವಕೂಡಿ, 

ಕಳೆಕಳೆಗಳು ಒಂದಾದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಅದು ಲಿಂಗದಲನಿಮಿಷ, ಆನೆಂಬ ಗುರುಪದವಾದೆನಯ್ಯಾ . 

ಹಿಂದು ಮುಂದ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವಾದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಅಮಳೋಕ್ಯವಾದ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. II೧೫೬ || 

೮೫೧ 

ಅಶನಕ್ಕಂಜಿ ವೇಷವನೆ ಹೊತ್ತು ದೇಶವ ತೊಳಲುವ 

ಹಿರಿಯರ ಗಂಡ, ಕಾಲನ ಗಂಡ ಕರ್ಮದ ಗಂಡ 

ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಸಾವ ಹಿರಿಯರ ಗಂಡ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಘಟ್ಟಿವಾಳ 

ಅಲ್ಲಮನಂತಿಂತೆಂಬವರ ಗಂಡ. 
II೧೫೭|| 

೮೫೨ 

ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಂಗಳ 

ಹಂಗು ಹರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವೆನು. 

ನಾ ಮಾಡುವಕ್ರೀಗಳೆಲ್ಲವುನೀವೆಯಾದ ಕಾರಣ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಲಿ ತದ್ಧತವಾಗಿದ್ದೆನು. 

|| ೧೫೮।। 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೫೧ 

೮೫೩ 

ಅಹುದಹುದು ಕಿಂಕುರ್ವಾಣ ! ಮರು ಭಾಪು ! 

ಬಲ್ಲವರು ಬಲ್ಲೆವೆಂದೆಂಬರೆ ? 

ಲಿಂಗವಂತರ ಮಹಿಮೆ ಈ ಹೀಂಗಿರಬೇಡಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಯಾಯನವಡಗಿಸುವ ಅನುವನು 

ನೀನಲ್ಲದೆ ಮಹೀತಳದೊಳು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲವರಾರು ? 

ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೧೫ || 

ಅಹುದಹುದು ಬಸವಣ್ಣಾ ನೀನೆಂದುದನಲ್ಲೆನಬಹುದೆ ? 

ಎನ್ನ ಮನದ ಕಪ್ಪ ಕಳೆದು ನಿರ್ಲಿಪನ ಮಾಡಿ 

ಎನ್ನ ನಿರವಯಲಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುವಾತನು 

ನೀನೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಚನ ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಗಣಂಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ತಿಳುಹಿಕೊಂಡು ಬಾರಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೧೬OIL, 

- ೮೫೫ 

ಅಹುದಹುದು, 

ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಭಜನೆ ಎಂತಿರ್ದುದಂತೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು. 

ಆ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವಿಂಗೆ ಆಚಾರವೆ ಕಾಯ . 

ಆಚಾರವೆಂಬ ಕಾಯವಿಲ್ಲದಡೆ ಅರಿವಿಂಗೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ . 

ಅರಿವು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮವೇಧಿಸಿದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ 

ಕ್ರಿಯಾಬದ್ದನೆಂದು ನುಡಿದಡೆ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ . 

ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಂಗೆ ಆಚಾರವಾಗಿ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಆಳಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನು ನಿನ್ನ ಕೈವಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು 

ನಿನ್ನ ಸುಖಸಮಾಧಿಯ ತೊರು, ಬಾರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ . II೧೬OIL 

೮೫೬ 

ಅಳಿಯ , ಬಳಿಯೆ ಸುಳಿವನಲ್ಲ ಪ್ರಳಯವಿಲ್ಲದ ವಿಜಯನು. 

ಕುಳಾಕುಳದ ಆತ್ಮನ ಅಂಗದ ಸಂಗಿಯಲ್ಲ . 

ಸುಳುಹಿನೊಳಗಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ ತಿಳಿದು ನೋಡುವಡೆ 

ಅಣಿಮಾದಿ ಗುಣರಹಿತನು , ಅಕಲ್ಪಿತಮಹಿಮನನೇನೆಂಬೆ ? 



೨೫೨ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ನೆಳಲ ಕಳವಳದ ಬಳಿಯ ಭಾವರೂಪನಲ್ಲ ! 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಬೆಳಗು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ನಿಲವು! || ೧೬೨|| 

೮೫೭ 

ಅಳಿವನಲ್ಲ ಉಳವನಲ್ಲ ಘನಕ್ಕೆ ಗಮನನ ಮನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ 

ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇದಿರನೊಪ್ಪಿಸಿಹೆನೆಂಬ ಭಿನ್ನಭಾವಿಯಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ. 

ಅಜಗಣ್ಣನ ಅಂತಿಂತೆನಬಾರದು ಕೇಳಾ ತಾಯೆ . || ೧೬೩ || 

CSHCS 

ಅಳಿವರ ಉಳಿವರ ಸುಳಿವರ ನಿಲವ ನೋಡಿಕಂಡು 

ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ರೂಪಿಲ್ಲದ ನಿಜವ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ , 

ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ,ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - II೧೬೪!! 

೮೫೯ 

ಆಕಾರನಿರಾಕಾರವೆಂಬೆರಡೂ ತಾನೆ; 

ದಿಟ ದಿಟ ತಪ್ಪದುಕೇಳಾ. 

ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾವವೆ ಪ್ರಾಣ ( ಪ್ರಮಾಣ?) 

ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆ ಪ್ರಾಣ ( ಪ್ರಮಾಣ?) - 

ಇಂತೀ ಉಭಯಕುಳಕ್ಕೆ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಕೇಳಾ. 

ಎರಡರೊಳಗೆ ಆವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾತನು, 

ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗದನ್ನಕ್ಕರ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರಕೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
_II೧೬೫11 

೮೬೦ 

- ಆಕಾಶ ಒಂದಂಡಜ , ಪೃಥ್ವಿ ಒಂದಂಡಜ ( ಒಂದು ಪಿಂಡಜ ?) 

ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಮರಿಗಳನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕಂಡೆ. - 

ತುಪ್ಪುಳು ಬಾರದು ಅದರೊಪ್ಪವನೇನೆಂಬೆನು ಗುರುವೆ ? 

ಬಯಲನೆ ಉಡುಗಿತ್ತು ನಿರ್ವಯಲನೆ ಗೂಡು ಮಾಡಿತ್ತು , 

ಉರಿಯನೆ ಉಂಡಿತ್ತು ಮಧುರಸವನೆ ಹಿಂಡಿ ಕಂಡೆ. 

ಪಕ್ಷಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿತ್ತು ! 

ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವಕೂಡಿ ಕಂಡೆ ! 
II೧೬೬ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೫೩ 

೮೬೧ 

ಆಕಾಶದಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸಕಲ ವರ್ಣಂಗಳ ವರ್ಣಿಸುವರು, 

ನಿರವಯದ ನಿಲವನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ಅರಿವನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಮನವ ಮುಂದುಗೊಂಡು 

ನೆನಹಿಂಗೆ ಗುರಿಯಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರವಯದ ನಿಲವನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ವರ್ಣನಾಮವಳಿಯದಾಗಿ, 

ಆಕಾಶದಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವೆನಲಿಲ್ಲದ ನಿರವಯವು! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆನಲಿಲ್ಲದ ನಿಲವಿಗೆ ಸೊಲ್ಲು ಸಲ್ಲುವುದೆ ? 
ವರೆ : II೧೬೭11 

೮೬೨ 

ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಡುವ ಪಕ್ಷಿ ಆಕಾಶವ ನುಂಗಿ ಮಹದಾಕಾಶದಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಆಡುವ ಪಕ್ಷಿಯೊಳಗಾದ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗೆ ತೆರಪುಗೊಟ್ಟ ಮಹದಾಕಾಶವನೊಂದು 

ಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಷಡಾಂಗವಾ ಎಲೆಯುದುರಿದ ವೃಕ್ಷದಂತುಲುಹಡಗಿದ ಶರಣ , 

ಗಗನದ ಪರಿ. 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆಂಬುದು ಮುನ್ನಿಲ್ಲವೋ ವಾಯುರೂಪಿನ ಪರಿಯಂತುಟಲ್ಲಿ , 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣವೆಂಬುದು ಮುಂದಿಲ್ಲವೊ . 

ಯಥಾಲಿಂಗ ತಥಾ ಶರಣನೆಂಬುದು ಮುನ್ನಿಲ್ಲವೋ . 

ನಾನೂ ಇಲ್ಲ ನೀನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೋ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ವಯಲವೋ . ೧೬೮|| 

೮೬೩ 

ಆಕಾಶವನಡರುವಂಗೆ ಅಟ್ಟಗೋಲ ಹಂಗೇಕೊ ? 

ಸಮುದ್ರವ ದಾಟುವಂಗೆ ಹರಿಗೋಲ ಹಂಗೇಕೊ ? 

ಸೀಮೆಯ ಮೀರಿದ ನಿಸ್ಸಿಮಂಗೆ ಸೀಮೆಯ ಹಂಗೇಕೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರಿಗೆ 

ಲಿಂಗವೆಂದೇನು ಹೇಳಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ? || ೧೬೯|| 

೮೬೪ 

ಆಕಾಶವ ಮೀರುವ ತರುಗಿರಿಗಳುಂಟೆ ? 

ನಿರಾಕಾರವ ಮೀರುವ ಸಾಕಾರವುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಮೀರುವ ಒಡೆತನವುಂಟೆ, ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? || ೧೭೦|| 



೨೫೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೮೬೫ 

ಆಚಾರ ಅನಾಚಾರವೆಂದಡೆ ಹೇಳಿಹೆ ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ : 

ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಂಗಳ ಇದಿರಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು 

ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕೊಂಡು ಸುಯಿಧಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸೂಸಿದಲ್ಲಿ , ದೂಷಿಸಿ 

ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳಿತು ಹೊಲ್ಲಹ ವಿಷ ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಸಪ್ಪೆಯೆಂದು 

ಜರೆದು ಝಂಕಿಸಿ ಬಿಡುವಕರ್ಮಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೊ 

ಜ್ಯೋತಿಯ ತಂದು ಬತ್ತಿಯ ಮುಟ್ಟಿಸಲುಜ್ಯೋತಿಯಪ್ಪಂತೆ ಕಾಣಿರೊ 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 

ಎಂಜಲೆಂದು ನಿಂದಿಸುವ 

ಪ್ರಸಾದದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ದೇವಭಕ್ತರೆನ್ನಲಾಗದು. 

ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ನರಕ. 

ಎಕ್ಕಲನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಡುತ್ತಿಪ್ಪವರ ಮುಖವನೆನಗೆ ತೋರದಿರಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರ. II೧೭೧|| 

೮೬೬ 

ಆಚಾರ ಅನಾಚಾರವೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಪ್ಪುದು. 

ಆಚಾರವೆಂದಡೆ ಹೇಳಿಹೆ ಕೇಳಿರೊ : - 

ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದಿರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಂಗಳ ಶುದ್ಧವ ಮಾಡಿ 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭೋಜ್ಯಭೋಜ್ಯಕ್ಕೆ 

ಶಿವಮಂತ್ರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ 

ಆತನೆ ಪ್ರಸಾದಿ, ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆ. 

ತಟ್ಟುವ ಮುಟ್ಟುವ ತಾಗುವಲ್ಲಿ ನಿರೋಧವೆಲ್ಲವನು 

ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ದರ್ಪಣ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 

ಆವುದಾನೊಂದು ಭೋಗಿಸಲು, ಆವುದಾನೊಂದುಕ್ರೀಡಿಸಲು 

ಲಿಂಗವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ಆ ಮಹಾಂತನೆ ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪನ್ನನೆಂಬೆ. 

ಅಂತಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮನ ತ್ರಿವಿಧಮುಖವನರಿದು ಕರುಣಪೂರಿತನಾಗಿ 

ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡಡೆ ಪಾವನವೆಂಬೆ 

ಆತನ ಕೇವಲ ಮಹಾನುಭಾವ ಪರಮಜ್ಞಾನಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂಬೆ, 

ಆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಜಗದೊಡೆಯನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೧೨|| 

೮೬೭ 

ಆಚಾರಲಿಂಗವಿಡಿದು ಗುರುಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು. 

ಗುರುಲಿಂಗವಿಡಿದು ಶಿವಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೫೫ 

ಶಿವಲಿಂಗವಿಡಿದು ಜಂಗಮಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು. 

ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿಡಿದು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು. 

ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಿಡಿದು ಮಹಾಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು. 

ಇಂತೀ ಷಡುಸ್ಥಲದ ಧಾತುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 

ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಈ ಕರಸ್ಥಲದ ಅನುವ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲ , 

ಬೆಸಗೊಂಬ ಬಾರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . || ೧೭೩ || 

වල 

ಆಚಾರವಂಗಲೇಪವಾಗಿ , ಕಾಯಮುಕ್ತನುನೀನುನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಅರಿವು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪುದಾಗಿ , 

ಮನೋಮುಕ್ತನುನೀನುನೋಡಯ್ಯಾ , 

ಅರ್ಪಿತ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳವಾಗಿಪ್ಪುದಾಗಿ 

ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗೈಕ್ಯನು ನೀನು ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಮುಕ್ತನಲ್ಲೆಂಬ ಬಳಕೆಯ ಮಾತಂತಿರಲಿ , 

ಬಯಲ ಭ್ರಮೆಯ ಕಳೆದು ಭವದ ಬಟ್ಟೆಯ ಹರಿದಿಪ್ಪುದ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಬಲ್ಲನು 

ನೀನು ಮರೆಯಾಗಿ ನುಡಿವರೆ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . ೧೭೪ || 

೮೬೯ " 

ಆಚಾರವೆ ಲಿಂಗ, ಆ ಆಚಾದರಿವೆ ಜಂಗಮ 

ಅಂಗವೆ ಲಿಂಗ, ಚೈತನ್ಯವೆ ಜಂಗಮ 

ಆ ಜಂಗಮದ ಸೇವೆಯೆ ಲಿಂಗ, ಕೈಕೊಂಬುದೆ ಜಂಗಮ . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ಮಚ್ಚುವಂತೆ, 

ಮಡಿವಾಳನ ಕಾಯಕದಂತೆ, ನಿರೂಪಿಸಿದ 

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಕರುಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಾ ಚಂದಯ್ಯಾ . ೧೭೫|| 

೮೭೦ 

ಆಚಾರವೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಕುರುಹಿನ ಅಂಗವಿಡಿದು 

ಅಂಗ ಅನಂಗವೆಂಬವೆರಡನೂ ಹೊದ್ದದ ಮಹಿಮ 

ನೀನುನೋಡಾ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ! 



೨೫೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅಂಗವೆ ಆಚಾರವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲೆ 

ಆಚಾರವೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲೆಯಾಗಿ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಅಪ್ರತಿಮನು ನೀನುನೋಡಾ. 

ಆಚಾರವೆ ಆಯತ ಆಚಾರವೆ ಸ್ವಾಯತ 

ಆಚಾರವೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಚಾರವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿತ್ಸೆಯಾಗಿ 

ಎನ್ನ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಚಾರ ಭಿಕ್ಷವನಿಕ್ಕು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . ೧೭೬ || 

೮೭೧ 

ಆಚಾರ ಸನ್ನಹಿತವಾಗಿ ಬಂದಡೆ, 

ಜಂಗಮ ಬೇರಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಭೂತಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬೆ. 

ಅರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆ ಜಂಗಮವೆಂದರಿದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ , 

ಭಕ್ತನಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಫಲದಾಯಕನೆಂಬೆ. 

ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಒಂದೆ ಎನಬಲ್ಲಡೆ, ಶರಣ ಸಂಬಂಧಿ, 

ಅಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಪೂಜಕನೆಂಬೆ. 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ನಿರ್ಣಯದ ಸೋಂಕಿನ ಸುಖವ, 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಬಲ್ಲನು. 
|| ೧೭೭|| 

೮೭೨ 

ಆಡಿಂಗೆ ದಾಯಾದ್ಯರಾದಿರಲ್ಲಾ , 

ಕಾಡ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾದಿರಲ್ಲಾ . 

ಅರಿವನರಿಯ ಹೇಳಿ, 

ಶ್ರೀಗುರು ಕುರುಹಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಡೆ 

ಅರಿವನೆ ಮರೆದು ಕುರುಹ ಪೂಜಿಸುವ 

ಕುರಿಗಳ ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೭೮|| 

೮೭೩ 

ಆಣವಮಲ ಮಾಯಾಮಲ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲವೆಂಬ 

ಮಲತ್ರಯಂಗಳಳಿದು ನಿರ್ಮಲನಾದ ಶಿಷ್ಯ ; 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೫೭ 

ಕಾಯಜೀವದ ಭ್ರಾಂತುಸೂತಕ ಹಿಂಗಿ 

ನಿಶ್ಯಂಕನಾದ ಗುರು 

ಈ ಉಭಯ ಭಾವದೊಳಗೆ 

ಆವುದು ಮುಂದು ಆವುದು ಹಿಂದೆಂದರಿಯಬಪ್ಪುದು ? 

ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕಾರುಣ್ಯವ ಮಾಡಿದಡೆ ಮನಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ . 

ಮನಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿರ್ದಡೆ 

ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗ ಕೈಸಾರಿತ್ತು ! 

ಗುರುಸ್ಥಲದ ನಿಲವು ಪರಸ್ಥಲದಲಡಗಿದರೆ 

ಭಾವ ಬಳಲಿದೇನೊ ( ಬೆರಗಾಯಿತ್ತು ?) ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ? II೧೭೯ || 

೮೭೪ 

ಆತ್ಮನೆಂಬ ಹುತ್ತಿನೊಳಗೆ 

ನಿದ್ರೆಯೆಂಬ ಕಾಳೊರಗನಟಿ ಕಚೆ , 

ಅಂಜನಸಿದ್ದರ [ ಅಂಜನ) ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಘುಟಿಕಾಸಿದ್ದರ ಘುಟಿಕೆಯುರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಮಂತ್ರಸಿದ್ದರ ಮಂತ್ರ ಮರೆದು ಹೋದವು. 

ಇದರ ವಿಷವ ಪರಿಹ [ ರಿಸಿದವರ ಕಾ ] ಣೆ. 

ಈ ರಾಹುವಿನ ವಿಷದಿಂದ ಮೂರುಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ 

ಮೂರ್ಛಾಗತವಾದುದ ಕಂಡು 

ನಾನು ಪರಮಭಕುತಿಭಿಕ್ಷೆಯನುಂಡು 

ಮಂಡೆಬೋಳಾದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೮OIL 

೮೭೫ 

ಆತ್ಮಸಂಗವಾದವರ್ಗೆ ಬಹಿರ್ಭಾವವಿಲ್ಲ . 

ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಲಿಂಗವಾದವರ್ಗೆ ವಿಷಯಸೂತಕವಿಲ್ಲ . 

ಕರಣಂಗಳು ಲಿಂಗವಾದವರ್ಗೆ ಹಿಂದು ಮುಂದೆಂಬ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ . 

ಲಿಂಗಾಲಯವು ಮನವಾದವರ್ಗೆ ಇಹಪರವೆಂಬ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ . 

ಲೋಕದಂತೆ ನಡೆವರು ಲೋಕದಂತೆ ನುಡಿವರು , 

ಮನವು ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಗಳು ! 

ಅಂತಪ್ಪ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳ ಲೋಕದ ಪ್ರಪಂಚಿಗಳೆಂದಡೆ 

ಮನೋಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ನಗದಿಪ್ಪನೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? K೧೮೧ || 



೨೫೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೮೭೬ 

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಎಂಬೆರಡರ ಮೂಲವನೆತ್ತಿ ತೋರಿದನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಆದಿ ಲಿಂಗ ಅನಾದಿ ಜಂಗಮವೆಂಬ (ಶರಣನೆಂಬ ?) ಭೇದವ, 

ವಿವರಿಸಿ ತೋರಿದನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಕಾಯದ ಜೀವದ ಸಂಬಂಧವ, 

ಅಸಂಬಂಧವ ಮಾಡಿ ತೋರಿದನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಎನ್ನ ಆದಿ ಅನಾದಿಯನು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದರಿದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾದೆನು ಕಾಣಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ . II೧೮೨ || 

೮೭೭ 

ಆದಿ ಅನಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಂದಿನ ಕೂಗು; 

ನಾದ ಬಿಂದುಗಳಿಲ್ಲದಂದಿನಕೂಗಕಂಡು ಕೂಗಿದೆ ! 

ಇಡಾ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ಮನಾಳಮಧ್ಯದ ಕೂಗ ಕಂಡು ಕೂಗಿದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ತಲೆವೋಲನ ದಾಂಟಿ 

ಅಲ್ಲಮಕೂಗಿದಕೂಗು! || ೧೮೩ || 

ලඟ 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯೆಂಬ ( ಯೆಂಬುದ?) ಅಂತರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲರಿಯದೆ 

ಆದಿ ದೈವವೆಂದು ಬರಿಯ ಬಹಿರಂಗದ ಬಳಕೆಯನೆ ಬಳಸಿ , 

ಅನ್ಯ ದೈವಂಗಳನಾರಾಧಿಸಿ ಕೆಡುತ್ತಿಪ್ಪರುನೋಡಾ. 

ಅದಕೆ ತಪ್ಪೇನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೆಯೇ ದೈವ. 

ಮಾತೆಗೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನೆ ದೈವ, ಪುರುಷಂಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭುವೆ ದೈವ. 

ಪ್ರಭುವಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನನೆ ದೈವ, ಪ್ರಧಾನಂಗೆ ತನ್ನ ರಾಯನೆ ದೈವ. 

ರಾಯಂಗೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ದೈವ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಷ್ಣುವೆ ದೈವ. 

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತನ್ನ ರುದ್ರನೆ ದೈವ, ಆ ರುದ್ರಂಗೆ ತನ್ನ ಈಶ್ವರನೆ ದೈವ. 

ಈಶ್ವರಂಗೆ ತನ್ನ ಸದಾಶಿವನೆ ದೈವ, ಸದಾಶಿವಂಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಗತ ಶಿವನೆ ದೈವ. 

ಸರ್ವಗತ ಶಿವನಿಗೆ ಆಕಾಶಮಹಿಪತಿಯೆಂಬ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಆದಿ ದೇವರುಳ್ಳಡೆ ಹೇಳಿರೆ , ಇಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿರೆ . 

ಇದು ಕಾರಣ ಷಡುದರುಶನದ ಚರಾಚರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ 

ತಮ ತಮಗಿಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯವಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ 

ವರವುಳ್ಳ ದೇವರೆಂದು ಬೆರವುತಿಹರು . 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೫೯ 

ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನು ಅವರಿಗಪ್ಪಂಥ, 

ವರವೀವುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವುಳ್ಳವನಹುದು. 

ಆದಡೇನು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವಕೊಡಲರಿಯವು. 

ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಬ ದೈವಂಗಳೆಲ್ಲವು. 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಮನವೆಂಬಾರರ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ , 

ವಿಭೂತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು , ರುದ್ರಾಕ್ಷೆಯಂತೊಟ್ಟು 

ಜಪತಪ ಹೋಮ ನೇಮಂಗಳ ಮಾಡಿ 

ಮಾರಣ ಮೋಹನ ಸ್ತಂಭನ ಉಚ್ಚಾಟನ | 

ಅಂಜನ ಸಿದ್ದಿ , ಘುಟಿಕಾ ಸಿದ್ದಿ , ಮಂತ್ರಸಿದ್ದಿ , ದೂರದೃಷ್ಟಿ 

ದೂರ ಶ್ರವಣ ,ಕಮಲದರ್ಶನ, ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನ, 

ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶವೆಂಬ 

ಅಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ದಿಗಳಂ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವರಂಬಡೆದು 

ತಮ್ಮ ಬೇಡಿದವರಿಗೆಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮಿಂದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 

ತಮ್ಮಿಂದ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ದೇವರೆಂದು ಬೆರವುತಿಹರು . 

ಕಿರಿದುದಿನ ಅವರ ದೇವರೆನ್ನಬಹುದೆ ? 

ದೇಹಕೇಡಿಗಳ ಸತ್ಯರೆಂದೆನಬಹುದೆ ? : 

ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿದವರ ಭಕ್ತರೆಂದೆನಬಹುದೆ ? 

ಬಹುರೂಪಿನ ಕಪಟಿಗಳ ನಿತ್ಯರೆನಬಹುದೆ ? 

ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವವರ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಾವವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಂದ್ರನಳಿವ 

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಾವವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನಳಿವ 

ರುದ್ರನ ಜಾವವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣುವಳಿವ 

ಈಶ್ವರನ ಜಾವವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರುದ್ರನಳಿವ 

ಸದಾಶಿವನ ಜಾವವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರನಳಿವ 

ಸರ್ವಗತನ ಜಾವವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸದಾಶಿವನಳಿವ 

ಲಿಂಗ ಶರಣರ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಗತನಳಿವ 

ಲಿಂಗ ಶರಣರಿಗೆ ಅಳಿವುಳ್ಳಡೆ ಹೇಳಿರೆ ? 

ಇಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿರೆ. 

ಅಂತಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗವನು ಶರಣರನು ಅರಿಯದೆ 

ಷಡುದೇವತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮನು ಮುನಿ ದೇವ ದಾನವ 

ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಆರಿಸಿ ತೊಳಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿಪ್ಪರು. 



೨೬೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅದು ಹೇಗೆಂದಡೆ: 

ಬ್ರಹ್ಮವೇದದಲ್ಲರಸುವನು. 

ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯಲ್ಲರಸುವನು. 

ರುದ್ರ ಜಪದಲ್ಲರಸುವನು. 

ಈಶ್ವರ ನಿತ್ಯನೇಮದಲ್ಲರಸುವನು. 

ಸದಾಶಿವನು ನಿತ್ಯ ಉಪಚಾರದಲ್ಲರಸುವನು. 

ಸರ್ವಗತ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲರಸುವನು. 

ಗೌರಿ ತಪದಲ್ಲರಸುವಳು, ಗಂಗೆ ಉಗ್ರದಲ್ಲರಸುವಳು. 

ಚಂದ್ರ ಸೂರರು ಹರಿದರಸುವರು. 

ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದಷ್ಟದಿಕ್ಷಾಲಕರು ಆಗಮ್ಯದಲ್ಲರಸುವರು 

ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರು ' ಓಂ ಪಟು ಸ್ವಾಹಾ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲರಸುವರು. 

ಸತ್ಯಋಷಿ ದಧೀಚಿ ಗೌತಮ ವಶಿಷ್ಠ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಗಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ 

ಇವರು ಮೊದಲಾದ ಸಪ್ತಋಷಿಯರುಗಳೆಲ್ಲಾ 

ತಪ, ಯೋಗ, ಆಗಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸುವರು. 

ಇಂತಿವರೆಲ್ಲರಿಗೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಯೂ ಸಿಕ್ಕದ ಘನವು 

ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾಮಿ , ಒಡಲಿಲ್ಲದರೂಪು, 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಗಜ, ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಹ, ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ನಿರಾಳ. 

ಇಂತೀ ಭೇದಮಂ ಭೇದಿಸಿನೋಡಬಲ್ಲಡೆ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆಕಣ್ಣುಂಟು. 

ಮತ್ತಾ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು 

ಅಮೃತಕಾಯದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡೊಂದೂಯಿಲ್ಲ . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬಯಲು 

ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಾಳನು. 
|| ೧೮೪|| 

೮೭೯ 

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಷಡುದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಒಬ್ಬ ಶರಣ ಷಡಕ್ಷರವನು ಷಡುಸ್ಥಲವನು 

ಒಳಕೊಂಡು ಇರ್ದನಯ್ಯಾ . 

ಆ ಶರಣನ ನೆನಹಿನ ಲೀಲೆಯಿಂದ 

ಪರಶಿವನ ಮೂಲಜ್ಞಾನ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ 

ತೋರಿ ಬೆರಸಿದ್ದ ವಯ್ಯಾ, 

ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶರಣನ ಪರಮಶಾಂತಿ 

ಭಂಗನೆಯಾಗಿ ತೋರಿ ಬೆರಸಿದ್ದಳಯ್ಯ . 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೬೧ 

ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶರಣನ ಮಹಾಬೆಳಗು 

ಷಡುಸ್ಥಲಬ್ರಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಿ ತಯ್ಯಾ . 

ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶರಣನ ಪರಶಿವನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಹಾಬೆಳಗು 

ಷಡುಭಕ್ಕಂಗನೆಯಾಗಿ ಷಡುಸ್ಥಲ ಭಕ್ತರ ಬೆರಸಿದ್ಧವಯ್ಯಾ . 

ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶರಣನೊಳಡಗಿದ ಸುವಾಕುವಕ್ಷರ 

ಲಿಂಗ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಚಕ್ರ ಕಮಲ ಸ ಭಸಿತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ 

ಇಂತಿವೆಲ್ಲಾ ಇವರೊಳಗಡಗಿದ್ದ ವಯ್ಯಾ . 

ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶರಣನಿವರು ಸಹಿತಕೋಟಾನುಕೋಟಿಕಾಲವು 

ಪ್ರಮಥಗಣೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಾಮವಾಗಿರುತ್ತಿರ್ದನಯ್ಯಾ , 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೧೮೫ !! 

೮೮೦ 

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಸಂಗದಿಂದಾದವನಲ್ಲ . 

ಸಂಗಸುಖದೊಳಗಿರ್ದವನಲ್ಲ . 

ಇಬ್ಬರ ಸಂಗದಿಂದಾದವನಲ್ಲ . 

ರವಿ ಶಶಿಯ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆದವನಲ್ಲ . 

ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ 

ಅಲ್ಲಿಂದತ್ತತ್ತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. II೧೮೬ || 

පට්ට 

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಹದಿನಾಲ್ಕುಲೋಕಕಾಲ ಕಲ್ಪಿತ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ 

ಓದು,ನೇಮ , ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಾಧಿ ಮೌಂಜಿ ಕರ್ಮ 

ನೀರುನೇಣು ಯಜ್ಯೋಪವೀತ ಹುಟ್ಟದಂದು 

ಒಬ್ಬ ಶರಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡುತ್ತಿಪ್ಪುದ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ಆ ಶರಣನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಚಿಂಡದೊಳಗೆ 

ಎರಡುಸಾವಿರದೆಂಟುನೂರುಕೋಟಿಯೋಜನದುದ್ದ ದೊಂದು 

ಮಹಾಲೋಕದಿಂದಲರಿಯದಿಪ್ಪ 

ಷಡುಸಾದಾಖ್ಯನಾಯಕರ ಹೆಂಡಿರೆಲ್ಲಾ 

ಮೊಲೆದೆಗೆದು (ಓಲೆದೆಗೆದು ?) ಹೋಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೮೭|| 

೮೮೨ 

ಆದಿ ಗುರುಸ್ಥಲ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ಜಂಗಮಸ್ಥಲ 

ಪ್ರಸಾದಸ್ಥಲ ಪಾದೋದಕಸ್ಥಲಂಗಳನಾರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ? 



೨೬೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಆದಿಯ ತೋರಿದ , ಅನಾದಿಯನರುಪಿದ , 

ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳ ಭೇದಮಂ ಭೇದಿಸಿ ತೋರಿದ, 

ಹುಟ್ಟುವುದ ಮುಟ್ಟದೆ ತೋರಿದ 

ಹುಟ್ಟದೆ ಇದ್ದುದ ಮುಟ್ಟಿ ತೋರಿದ. 

ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗವನನುಮಾಡಿ ನಿಜಲಿಂಗವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಿಂದ 

ಸಕಲಸನುಮತವನರಿದೆನಯ್ಯಾ . || ೧೮೮ || 

೮೮ 

ಆದಿಗೆ ಅನಾದಿಗೆ ಭೇದವುಂಟೆ ? 

ಆದಿ ಲಿಂಗ ಅನಾದಿ ಶರಣನೆಂಬುದು, 

ತನ್ನಿಂದ ತಾ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತು . 

ಧರೆಯಾಕಾಶ ಭುವನ ಭವನಂಗಳು ಹುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ 

ಅನಾದಿ ಪರಶಿವನು ತಾನೆ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ಸಾಕಾರವ ಧರಿಸಿದಡೆ 

ಆ ಸಾಕಾರವೆ ಈ ಸಾಕಾರವಾಯಿತ್ತು . 

ಎನ್ನ ಸಾಕಾರದ ಆದಿಯನೂ , ಎನ್ನ ನಿರಾಕಾರದ ಆದಿಯನೂ 

ಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಘನವು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದೆನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು 

ಕಾಣಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ! II೧೮೯ || 

ಆದಿ ಜಂಗಮ ಅನಾದಿ ಭಕ್ತನೆಂಬುದನಾರು ಬಲ್ಲರು 

ಹೇಳಾ ಬಸವಣ್ಣಾ ನೀನಲ್ಲದೆ ? 

ನಿತ್ಯನಿರಾಕಾರ ಘನವು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಡೆ, 

ಆಗಲೆ ಬಯಲಾದಹುದೆಂದು, 

ನೀನು ಘನಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ಕಾಯವ ಧರಿಸಿದಡೆ, 

ಆ ಬಯಲು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ನಾಮವನೆಯಿತ್ತು . 

ಆ ಮಹಾಘನವು ತನ್ನ ವಿನೋದದಿಂದ ಸಾಕಾರವನೆಯ್ದಿ ದಡೆ, 

[ ನೀನು] ಧರ್ಮವೆಂಬ ಕಾಯವ ಧರಿಸಿ, ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದೆಯಾಗಿ 

ಜಗದ ಕರ್ತ ಶಿವನೆಂಬ ನಾಮವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಲಾಗಿ, 

ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಪೂಜಿಸಲಾಗಿ , 
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ಲಿಂಗವು ಹೆಸರುವಡೆಯಿತ್ತು ನೋಡಾಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಪ್ರಸಾದವನು ನೀನು ಕೊಂಡು ಪಥವ ತೋರಿದೆಯಾಗಿ 

ಪ್ರಸಾದವು ಹೆಸರಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಇದು ಕಾರಣ ನೀನೆ ಅನಾದಿ ಭಕ್ತ , ನಾನೆ ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ! 

ನೀನು ಮಾಡಲಾಗಿ ಆನಾದೆನೆಂಬುದ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಬಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . 
U೧೯OIL 

ලඟ 

ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರವೆಂದು, 

ಏಳು ವಾರವ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನುಡಿವರು, ನಾವಿದನರಿಯೆವು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ಮೂರೇ ವಾರ , 
II೧೯೧11 

ලද 

ಆದಿಯ ಅಂಗಮುಖಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ, ಅನಾದಿಯ ಪ್ರಾಣ ಮುಖಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ, 

ಮನವೆಂಬುದ ಅರಿವಿನ ಮುಖಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ, 

ತಾನೆಂಬುದ ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ , 

ಪರಿಣಾಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ತದ್ಧತವಾಗಿ, 

ಪ್ರಸಾದವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವೆ ಕಾಯವಾಗಿ , 

ಪ್ರಸಾದವೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವೆ ಧ್ಯಾನವಾಗಿ, 

ಪ್ರಸಾದವೆ ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭಾಗವಾಗಿಪ್ಪ, 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಪ್ರಸಾದಿ 

ಮರುಳಶಂಕರದೇವರ ನಿಲವನೋಡಾಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . | II୦୧୬ 

೮೮೭ 

ಆದಿಯ ಕಂಡೆ, ಅನಾದಿಯ ಕಂಡೆ 

ಘನವ ಕಂಡೆ, ಮನವ ಕಂಡೆ, ಅನುವ ಕಂಡೆ 

ಆಯತ ಸ್ವಾಯತ ಸನ್ನಹಿತವ ಕಂಡೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, 

ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಕಾಣಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ . II೧೯೩II 

೮೮೮ 

ಆದಿಯ ತೋರಿದೆ, ಅನಾದಿಯನರುಹಿದೆ. 

ಇಹವ ಕೆಡಿಸಿದೆ ಪರವ ನಿಲಿಸಿದೆ 



೨೬೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಕಾಯಪ್ರಸಾದ ಭಾವಪ್ರಸಾದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದವನು 

ಏಕವ ಮಾಡಿ ತೋರಿದೆ. 

ಪರವನೊಳಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಪೂರ್ವಾಪರವ ಹೇಳಿ 

ಎನ್ನನುಳಿಹಿಕೊಳ್ಳಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ. II೧೯೪|| 

eese 

ಆದಿಯನರಿಯದೆ, 

ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ತಾನಾರೆಂಬುದ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದು ನೋಡದೆ; 

ಮಾಡಿದಡೆ ಫಲವೇನಯ್ಯಾ ಬಸವಯ್ಯಾ ? 

ಸಾವನ್ನಕ್ಕ ಸಾಧನೆಯ ಮಾಡಿದಡೆ, 

ಕಾದುವ ದಿನ ಇನ್ನಾವುದಯ್ಯಾ ಬಸವಯ್ಯಾ ? 

ಬಾಳುವನ್ನಕ್ಕ ಭಜನೆಯ ಬಾಡಿದಡೆ 

ತಾನಹ ದಿನ ಇನ್ನಾವುದಯ್ಯಾ ಬಸವಯ್ಯಾ ? - 

ಇದು ಕಾರಣ , 

ಮರ್ತಲೋಕದ ಭಕ್ತರುಗಳೆಲ್ಲರು, ತಥ್ಯವನರಿಯದೆ, 

ಮಿಥ್ಯವನೆ ಹಿಡಿದು ಮಿಥ್ಯವನೆ ಪೂಜಿಸಿ ವ್ಯರ್ಥರಾಗಿ ಹೋದರು, 

ತಮ್ಮ ತಾವರಿಯದೆಕೆಟ್ಟರು. 

ತಲೆಯ ಕೊಯಿದು ದೇಹವ ಕಡಿದು, ಕಣ್ಣ ಕಳೆದು 

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಳಿ, ಮಗನ ಕೊಂದು ಬಾಣಸವ ಮಾಡಿ, 

ವಾದಿಗೆ ಪುರಂಗಳನೊಯ್ದು, 

ಕಾಯವೆರಸಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರು ಭಕ್ತರಪ್ಪರೆ ? 

ಅವರಿಗೆ ಶಿವಪಥವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತೆ ? ಭವ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ? 

ಅದು ಸಹಜವೆ ? - ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಮಾಣು. 

ನರಲೋಕದವರೆಲ್ಲರು ನರಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು, 

ಸುರಲೋಕದ ಸುರರುಗಳೆಲ್ಲ ಸುರಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು, 

ರುದ್ರಲೋಕದ ರುದ್ರರುಗಳೆಲ್ಲ ರುದ್ರಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು, 

ಮುನಿಜನಂಗಳೆಲ್ಲರು ತಪವೆಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು, 

ಜಂಗಮವ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು, 

ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಫಲ - ಪದಗಳೆಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು, 

ಇಂತೀ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದವರೆಲ್ಲ ಮಾಯೆಯ ಹೊಡೆಗಿಚ್ಚ ಗೆಲಬಲ್ಲರೆ ? 

ಇದು ಕಾರಣ; ನಿತ್ಯ ನಿಜತತ್ವ ತಾನೆಂದರಿಯದೆ, ತತ್ವಮಸಿ' ವಾಕ್ಯವ 
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ಹೊರಹೊರಗನೆ ಬಳಸಿ ಕೆಟ್ಟರಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು, ಸತ್ತರಲ್ಲಾ ನಾಯಿ ಸಾವ ! 

ಸತ್ತವರ ಹೆಸರ ಪತ್ರವ ನೋಡಿದಡೆ (ಓದಿದಡೆ?) 

ಅದೆತ್ತಣ ಮುಕ್ತಿಯೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
II೧೯೫|| 

೮೯೦ 

ಆದಿಯ ಲಿಂಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಎನಗಾಯಿತ್ತು , 

ಅನಾದಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದಡೆ ಎನಗಾಯಿತ್ತು . 

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವೆಂದರಿದೆನೆಂಬುದ, 

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರೆ ಬಲ್ಲರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ , ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ 

ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಶಿಶು ನಾನು ನೋಡಯ್ಯಾ . 
II೧೯೬ || 

೮೯೧ 

ಆದಿಯ ಲಿಂಗವ ತೋರಿದ ಅನಿಮಿಷನ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ಇಂದು. 

ಕೃತಯುಗದ ಸ್ಕಂದನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ಇಂದು. 

ತ್ರೇತಾಯುಗದ ನೀಲಲೋಹಿತನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ಇಂದು. 

ದ್ವಾಪರಯುಗದ ವೃಷಭನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ಇಂದು. 

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಷಬಸವನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ಇಂದು. 

ಎನ್ನ ಕಂಡವರನೂ , ನಿನ್ನ ಕಂಡವರನೂ , 

ಇಂದು ಕಂಡೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೧೯೭|| 

೮೯೨ 

ಆದಿಯ ಲಿಂಗವ ಮೇದಿನಿಗೆ ತಂದು, 

ಮರ್ತಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದನಯ್ಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನು. 

ಆ ಮನೆಯ ನೋಡಲೆಂದು ಹೋದಡೆ, 

ಆ ಗೃಹ ಹೋಗದ ಮುನ್ನ ವೆ ಎನ್ನ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯಾ ! 

ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಭ ಒಂದು , ತೊಲೆ ಆರು, ಜಂತೆವಲಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು 

ಧರೆಯಾಕಾಶವ ಹೊದ್ದದ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು 

ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲು, ಬಿಯ್ಯಗವಿಕ್ಕಿಹವು. 

ಬೇರೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಉರಿಯನುಗುಳುತಿರ್ಪುದು. 
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ಮುತ್ತಿನ ಕಂಭದ ಮೇಲುಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಶಿಖರಿ! 

ಆ ಶಿಖರಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಹೆಂಗಳಸವಿಪ್ಪುದು. 

ಅದು ಕಾಬವರಿಗೆ ಕಾಣಬಾರದು. 

ಕಾಣಬಾರದವರಿಗೆ ಕಾಣಬಪ್ಪುದು. 

ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಪರಿಚಾರಕರು ಎಡೆಯಾಡುತಿಪ್ಪರು. 

ಇಬ್ಬರು ದಡಿಕಾರರು ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ಪರು. 

ಒಬ್ಬಾಕೆ ಎಡೆಯಾಡುತ್ತಿಪ್ಪಳು. 

ಒಬ್ಬಾಕೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿಪ್ಪಳು. 

ಒಬ್ಬಾಕೆ ಸುಯಿಧಾನಂಗಳೆಲ್ಲವನು ಶೋಧಿಸಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿಪ್ಪಳು. 

ಒಬ್ಬಾಕೆ ಉರಿಯಿಲ್ಲ ದಗ್ನಿಯಲಿ ಪಾಕವ ಮಾಡುತ್ತಿಪ್ಪಳು. 

ಒಬ್ಬಾಕೆ ಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನೀಡಿ, ಊಡಿ,ಉಣಿಸಿ 

ತೃಪ್ತಿಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು 

ಒಂದಡ್ಡಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ, 

ಐದು ಅಗಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಟ ಬೋನವನು ಒಬ್ಬನುಂಡಡೆ, 

ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಒಕ್ಕುದಕೊಳಲೆಂದು ಬಂದು, 

ಆ ಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕು ನಿಶ್ಚಿಂತನಿವಾಸಿಗಳಾದರು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಮಹಾಮನೆಯ ಕಂಡು 

ಧನ್ಯನಾದೆನು ಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. II೧೯೮li 

೮೯೩ 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಬೀಜವಾದ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ , 

ಅನಾದಿಯೆಂಬುದನೊಬ್ಬರು ತಿಳುಹಲುಂಟೆ ? 

ಆದಿ ಕಾಯ ಅನಾದಿ ಪ್ರಾಣವಾಗಿಪ್ಪ ಯೋಗವ ಭೇದಿಸಿ 

ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೆ ತಿಳಿದು ನೋಡಲು 

'ಸೋಹಂ' ಎಂಬುದು ತಾನೆ ಸತ್ಯ ನೋಡಾ! 

('ಕೋಹಂ' ಎಂಬುದು ತಾನಸತ್ಯ ನೋಡಾ?) || ೧೯೯|| 

೮೯೪ 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಗುರುವಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಲಿಂಗ, 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಲಿಂಗವಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಜಂಗಮ . 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಜಂಗಮವಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದ. 
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ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಪಾದೋದಕ. 

ಇಂತೀ - ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ ಪಾದೋದಕ ಸ್ವರೂಪ 

ನೀನೆಯಾದ ಕಾರಣ; 

ಜಂಗಮ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸದಾಚಾರಿಯಾದೆ , 

ಅದು ಕಾರಣ ನೀನೆ ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪನ್ನನಾಗಿ, 

ಪೂರ್ವಾಚಾರಿ [ ಯೂ } ನೀನೆಯಾದೆ, 

[ ಅದು ಕಾರಣ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚಂದಯ್ಯಂಗೆ. 

ಲಿಂಗದ ನಿಜವ ತಿಳುಹಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ! 11.೨OO!! 

೮೯೫ 

ಆದಿಯಾಧಾರಮಂ ಮಾಡಿ, ಅಜಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಗಳ ಮಾಡಿ 

ಈರೇಳು ಭುವನಂಗಳಂ ಮಾಡಿ ಹರ ಲೀಲೆಯಾಡುವಲ್ಲಿ - 

ಹರಿವಿರಿಂಚಿಗಳ ಸುರಾಸುರರ ಶಿರೋಮಾಲೆಯನಿಕ್ಕಿ ಕುಣಿದಾಡುವಲ್ಲಿ 

ಪಾದ ರಸಾತಳಕ್ಕಿಳಿದು ಭುವನ ಜಲಮಯವಾದಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ತ ಮಕುಟ ತಾಗಿ ಸಕಲಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರವಯಲಾದಲ್ಲಿ 

ನಿಜದ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗಿನೊಳು ' ಸೋಹಂ ಎನಲು, 

ವಿಚಾರದಿಂದ ಘನಮನವಾದಂದು , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನೀನೆ ಲಿಂಗ , ನಾನೆ ಜಂಗಮ , ಬಸವಣ್ಣನೇ ಭಕ್ತ ! 11೨೦೧i! 

೮೯೬ 

ಆದಿಯಾಧಾರವಿಲ್ಲದ ಆಗಮನಾಸ್ತಿಯಾಗಿಪ್ಪ 

ಸಾಗಾರ ( ಆಗರ?) ವಿರಹಿತನನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! 

ದಶಮುಖಮಾಣಿಕದೆಸಳಗಂಗಳು ರ್ಪಪಸರಿಸಿದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! 

ಪಿರಿದೊಂದು ವೃಕ್ಷವು ಅತಿಶಯದರೂಪಾಗಿ 

ಪೃಥ್ವಿಗಿಂಬಾದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! 

ಅಂತರಂಗದ ಭುವನವ ಮೆಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಿಪ್ಪ , 

ಬೆಡಗಿನ ತಾವರೆಯ ಮಧ್ಯದ ತಾರಕಿಯನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! 

ರವಿ - ಶಶಿಗಳಿಬ್ಬರು, 

ನಯನನೋಟದ ಪುಷ್ಪಪರಿಮಳವಾಗಿರ್ದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! 

ಇಂಬು ನಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲದರೂಪು, ಮಹತ್ತಾಗಿರ್ದುದನಾರೂ 

ಅರಿಯರಲ್ಲಾ ! 



೨೬೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಸಾಗರದೊಳಗಣಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ [ ನು]. 

ನಿಂದ ನಿಲವ ಉಪಮಿಸಬಾರದು ಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . . 
|| ೨೦೨|| 

- ೮೯೭ 

ಆದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತಿನಗೆ ನೀನೆ ಗುರುವಯ್ಯಾ . 

ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತಿನಗೆ ನೀನೆ ಗುರುವಯ್ಯಾ . 

ಈ ಎರಡು ನಾಮ ಹುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ 

ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಯ್ಯಾ , 

ಎನ್ನ ಭಾವಕಾಯದೊಳಗಣ ಭ್ರಮೆಯ ಕಳೆದು, 

ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನಕಾಯದೊಳಗಣ ಮರಹ ಕಳೆದು, 

ಎನ್ನೊಳಗೆ ತಿಳಿವಿನ ಬಗೆಯ ತೋರುತ್ತ , 

ಹೊರಗೆ ನುಡಿಯದಂತಿರ್ದಡೆ ಬಿಡೆನು ನೋಡಾನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣವನು. 

ಮಾಡಿದಡೆ ಅಂತು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕೈಕೊಂಬೆ. 

ಮಾಡದಿರ್ದಡೆ ನೀವೆ ನಾನಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕೈಕೊಂಬೆನು, 

ಇಂತು ಆವತೆರದಿಂದಲಾದರೂ 

ಎನ್ನೊಡಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವೆದು ಪಡೆವೆನು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣವ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಎನ್ನ ಇರವಿನ ಪರಿ ಇಂತುಲುನೋಡಾ , ||೨೩|| 

೮೯೮ 

ಆದಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಮಂಗಳಿಲ್ಲದೆ 

ನಿನ್ನಿಂದ ನೀನೇ ಸಗುಣನಯ್ಯಾ , 

ನಿನ್ನ ಸ್ವಲೀಲೆವಿಡಿದಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನೀನೇ ನಿರ್ಗುಣನಯ್ಯಾ , 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

“ ಅನಾದಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಕರ್ತೃಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ 

ಸ್ವಯಮೇವ ಭವೇದ್ದೇಹೇ ಸ್ವಯಮೇವ ವಿಲೀಯತೇ '? 

ಎಂದುದಾಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ ಘನವ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ . 
||೨೪|| 

೮೯೯ 

ಆದಿವಿಡಿದು ಬಹಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ , ಅನಾದಿವಿಡಿದು ಬಹಾತ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ . 

ಸ್ಥಲವಿಡಿದು ಬಹಾತ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ , 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೬೯ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬಾತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಲ್ಲ , 

ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಬಹಾತ ಶರಣನಲ್ಲ , 

ಭಿನ್ನಭಾವವಿಡಿದು ಬಹಾತ ಐಕ್ಯನಲ್ಲ , 

ಶೂನ್ಯಕಾಯವ ನಿಶೂನ್ಯಂಗಿಕ್ಕಿ , ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವಕೊಳಬಲ್ಲನಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. 
೨೦ || 

600 

ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಯೆಂಬರು ಅದನಾರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ? 

“ಆದಿ' ಎಂದಡೆ ಕುರುಹಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು . 

' ಅನಾದಿ' ಎಂದಡೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು . 

ಆದಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅನಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ , 

ನಾಮವಿಲ್ಲದ ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದನಿಜಭಕ್ತಿಯೆ 

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಭೆ ಬಹಿರಂಗವೆಲ್ಲಾ ತಾನೆಯಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಲ್ಲದಿಪ್ಪ 

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. || ೨೦೬ || 

೯a 

ಆದಿ ಸ್ವಯಂಭುವಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , ಸಂಗನಿಸ್ಸಂಗವಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹಂಗಳಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , ಯೋಗಕರಣಂಗಳಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ಖೇಚರ ಭೂಚರರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , ಆರಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ಆಕಾಶ ಮಾರುತರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , ಅಂಬುಧಿಕಮಠರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ -- 

ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಾರ ನಿಲವಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ 

ಹಿಮಕರದಿನಕರ ಸುಳುಹಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ - 

ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನಿರ್ದ ತನ್ನ ತಾನರಿಯದಂತೆ. II೨೦೭|| 

೯೦೨ 

ಆನು ನೀನೆಂದ ಬಳಿಕ , ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ 

ಇಲ್ಲಾದುದಿಲ್ಲಾದುದೆಂತಿಪ್ಪುದೆ ? 

ತನು ಮರೆದು ಘನವ ಬೆರೆದಡೆ, 

ಭವರಹಿತನು ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾನೆ. || ೨೦೮11. 



೨೭೧ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೯೦೩ 

ಆ ಮೂಲಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯ ನಿಲುಕಡೆಯ ಕೇಳಿರಯ್ಯ ಶರಣಗಣಂಗಳೆ; 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಾಕೃತಿಯ ಧರಿಸಿ, ಆ ಪೂಾಶ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಜೀವನವರ್ತನ 

ದುರ್ಮಾರ್ಗ - ದುರ್ನಡತೆ - ದುರಾಚಾರ - ದುರ್ಗುಣಂಗಳ ತ್ಯಜಿಸಿ , 

ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, 

ಶರಣ ಐಕ್ಯಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಪ್ಪುತಿರ್ಪರು ನೋಡಾ, 

ನಿರವಯ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . ||೨೯|| 

ಆಯತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರಿಯ ಕಂಡೆ. 

ಸ್ವಾಯತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರಿಯ ಕಂಡೆ. 

ಸನ್ನಹಿತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರಿಯ ಕಂಡೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ, 

ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. || ೨೧೦ || 

- ೯೦೫ 

ಆಯತಲಿಂಗವಿಡಿದು ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 

ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗವಿಡಿದು ಸನ್ನಹಿತಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 

ಸನ್ನಹಿತಲಿಂಗವಿಡಿದು ಮಹಾಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 

ಮಹಾಲಿಂಗವಿಡಿದು ಜಂಗಮಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 

ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿಡಿದು ಶಿವಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 

ಶಿವಲಿಂಗವಿಡಿದು ಗುರುಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 

ಗುರುಲಿಂಗವಿಡಿದು ಆಚಾರಲಿಂಗವ ಕಾಣಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ - 

ಇಂತೀ ಆಚಾರಲಿಂಗವಿಡಿದು ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವರಿದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿ, 

ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಈ ಕರಸ್ಥಲದನುವ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲ . 

ಬೆಸಗೊಂಬ ಬಾರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 
|| ೨ || 

೯೦೬ 

ಆಯತ ಸ್ವಾಯತ ಸನ್ನಹಿತನಾಗಿ, 

ಆರಾಧ್ಯಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ಬಸವಣ್ಣನು. 



೨೭೧ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಟಾಣವಾಗಿಪ್ಪನು ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ , 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಆಚಾರದ ಪರಿ ನಿನಗಲ್ಲದೆ ಅರಿಯಬಾರದು. 

ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತಿಳುಹಿಕೊಡಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 
||೨೨|| 

೯೦೭ 

ಆಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಗುರುಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ. 

ಆಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ. 

ಆಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಜಂಗಮಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ. 

ಆಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಸಾದಸ್ವಾಯತವೆನಗೆ. 

ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧ ಸ್ವಾಯತವನು ನೀನೆ ಮಾಡಿದೆಯಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಳಾಸವಾದೆಯಲ್ಲಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
!! ೨೧೩.!! 

೯೦೮ 

ಆರಾಧಿಸಿ ವಿರೋಧಿಸುವರೆ ? ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜೆಯ ಮರೆಯುವರೆ ? 

ಜಂಗಮಲಿಂಗವೆಂದರಿದವರು ಸಂಚ ತಪ್ಪುವರೆ ? 

ಗಾಳಿಯೂ ಗಂಧವೂ ಕೂಡಿದಂತೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಇದೆ ! 

ಕೀರ್ತಿವಾರ್ತೆಯ ಹಡೆದೆಯಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ನಿನ್ನ ಶಿಶುವಿನೊಡತಣ ತೆರಹುಮರಹ ಪ್ರಮಥರು ಮೆಚ್ಚುವರೆ ? 

ತಿಳಿದು ನೋಡುವಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಅಲ್ಲಯ್ಯಂಗೆ 

ನೀನು ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . !! ೨೧೪ !! 

೯೦೯ 

ಆರಾರ ನೇಮಕ್ಕೆ ಸಂದಿತ್ತು , 

ಇಚ್ಛಾಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಮನಘನದೊದಗ ಕಂಡೆಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತ್ತು . 
{ ೨೧೫.!! 

೯೧ 

ಆರಾರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತೋರಿದಂತೆ ಆ ಕುಳಕ್ಕೆ ಸುಖವಾಗಿಪ್ಪನು. 

ಹಿಡಿದ ವ್ರತನೇಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು. 



೨೭೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ತಾ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯನೇಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಶುದ್ಧವಾಗಿಪ್ಪಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ . II೨೧೬ || 

೯೧ 

ಆರು ಅಂಕಣದೊಳಗಾರು ದರುಶನ ಪೂಜೆ, 

ಆರೂಢರೂಢಾದಿಯೋಗಿಗಳಿರುತ್ತಿರಲು, 

ಆರಾರಿಂದತ್ತತ್ತ ಮಿರಿತೋರುವ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ಇರಲು , 

ಬೇರೆಯರಸಲುಂಟೆ ಶಿವಯೋಗವು ? 

ಆರು ಅಂಕಣದೊಳಗೆ ಆರು ಮಂದಿಯ 

ಸಂದಣಿಯ ಓಲಗದ ಸಡಗರವೆಂದು 

ಆರೂಢ ಯೋಗಿಗಳದನೆಣಿಕೆಗೊಳರು. 

ಮೂರು ಮನೆಯ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗೊಳುವ ಕಾರಣಿಕರವಲ್ಲ ವಾಗಿ 

ಮೊರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗೊಪೆಯೊಳು 

ಲಯ ಗಮನ ಸ್ಥಿತ್ಯರ್ಥಂಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ 

ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪತಂಗನ್ಯಾಯದಂತೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೊಳೊಂದು ಕಂಡಾ. || ೨೧೭|| 

- ಆರು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಿದಿಹೆನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನ ಜಡರುಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೊ ! 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ : 

ಆಧಾರಚಕ್ರ ಪೃಥ್ವಿ ಸಂಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿಗೆಬ್ರಹ್ಮನಧಿದೇವತೆ, 

ಆಚಾರ ಲಿಂಗವ ಪಿಡಿದು ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸುಳಿದ! 

ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಪ್ಪುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಧಿದೇವತೆ, 

ಗುರುಲಿಂಗವ ಪಿಡಿದು ಜೋಗಿಯಾಗಿ ಸುಳಿದ ! 

ಮಣಿಪೂರಕಚಕ್ರ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರುದ್ರನಧಿದೇವತೆ , 

ಶಿವಲಿಂಗವ ಪಿಡಿದು ಶ್ರವಣನಾಗಿ ಸುಳಿದ ! 

ಅನಾಹತಚಕ್ರ ವಾಯು ಸಂಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಶ್ವರನಧಿದೇವತೆ, 

ಜಂಗಮಲಿಂಗವ ಪಿಡಿದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಸುಳಿದ ! 

ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಆಕಾಶ ಸಂಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸದಾಶಿವನಧಿದೇವತೆ, 

ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವ ಪಿಡಿದು ಕಾಳಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸುಳಿದ ! 

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಪರತತ್ತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಶಿವನಧಿದೇವತೆ , 

ಮಹಾಲಿಂಗವ ಪಿಡಿದು ಪಾಶುಪತಿಯಾಗಿ ಸುಳಿದ ! 

ಇಂತೀ ಆರುದರುಶನಂಗಳು ಬಂದಡೆ ಅಂಗಳವ ಹೋಗಲಿಸಿರಿ ! 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೭. ೩ 

ಆ ಲಿಂಗ ನಿಮಗೆಂತಪ್ಪವು? 

ಇದು ಕಾರಣ, ಮುಂದಿರ್ದ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಬಂಧವನರಿಯದೆ 

ಷಟ್ಟಲದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾದೆವೆಂಬ ಭ್ರಷ್ಟರನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 
|| ೨೧೮11 

೯೩ 

ಆರು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಆರುಭೂತಂಗಳೇರಿಪ್ಪವಯ್ಯಾ 

ಅವರೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಈಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಆತ್ಮತತ್ವವೆಂಬ 

ಆರು ಅಧಿದೇವತೆಗಳಿಪ್ಪ ವಯ್ಯಾ . 

ಇಂತಪ್ಪ ಷಟ್ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯರ 

ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ದಾಟುವರನೆ ಭಕ್ತಜಂಗಮವೆಂಬೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೨೧೯ | | 

೯೧೪ 

ಆರು ದರುಶನ ಅನಾಚಾರವ ನಡೆದವು, 

ಸುರೆಯ ಕುಡಿದವು, ಮಾಂಸವ ತಿಂದವು. 

ಆರು ದರುಶನಕ್ಕೆ ಅನಾಚಾರವಾದುದೆಂದು 

ನಾನು ಗುರುವಾದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೨OI1 

೯೧೫ 

ಆರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿದಿಹೆನೆಂಬ ಆರುಹುಗೇಡಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೊ ! 

ಆರುಲಿಂಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಹವು ? 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ಆಚಾರಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ಸಂಬಂಧ, 

ಗುರುಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಂಗೆ ಸಂಬಂಧ, 

ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಂಗೆ ಸಂಬಂಧ, 

ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಈಶ್ವರಂಗೆ ಸಂಬಂಧ, 

ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಸದಾಶಿವಂಗೆ ಸಂಬಂಧ, 

ಮಹಾಲಿಂಗ ಪರಶಿವಂಗೆ ಸಂಬಂಧ, 

ಇಂತಾರುಲಿಂಗ ಆರುದರುಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ. 

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವ ನೀವುಬಲ್ಲಿರೆ ಹೇಳಿರೊ ! ಅರಿಯದಿರ್ದಡೆಕೇಳಿರೋ ! 

ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಬಂಧವ ತಿಳಿದು ! 

ಆರು ಪರಿಯ ಶಿಲೆಯಂ ಮೆಟ್ಟಿ ! ಮೂರುಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ! 

ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಸಾದವ ಸವಿದು ! ಮುಂದಿರ್ದ ಲಿಂಗಸಂಗವ ಮಾಡಿ! 

ಆ ಪ್ರಥಮಶಿವನೆಂಬ ಜಂಗಮವನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಬೇಕು ! 



೨೭೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಇದು ಕಾರಣ ಆರುಮೂರುಗಳೆಂಬ ಮರವೆಯ ಹರಿದು, 

ತಟ್ಟುಮುಟ್ಟುಗಳೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯ ಜರೆದು ! ಅಂಗಲಿಂಗವೆಂಬ ದ್ವಂದ್ವವ ಹಿಂಗಿ 

ನಿಸ್ಸಂಗಿಯಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! ||೨೧ 

೯೧೬ 

ಆರುಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅರಿತಿಹೆನೆಂದು 

ಸಹಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಉಂಬ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೋ ! 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿಯಾದಡೇನಯ್ಯ , 

ಆ ಲಿಂಗವ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅವಧರಿಸದನ್ನಕ್ಕ ! 

ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ 

ಬಾಹ್ಯಕೀಯ ಮಾಡಿದಡೇನಯ್ಯ ನೈಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ 

ಅಷ್ಟಮದಂಗಳ ನಷ್ಟವಮಾಡಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಲಿಂಗಮುಖವ ಮಾಡಿ 

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯನಳಿದು ! 

ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ರೂಪು ರುಚಿ ತೃಪ್ತಿಯನೀವ ವರ್ಮಾದಿವರ್ಮಂಗಳ ಭೇದವನರಿಯದೆ ! 

ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಸಹಭೋಜನವೆಂದು ಒಂದಾಗಿ ಉಂಡು 

ತಮ್ಮ ಒಡಲ ಹೊರೆವ ಲಿಂಗದೊಹಿಗಳ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. li೨೨೨ || 

೯೧೭ 

ಆಲಿಕಲ್ಲ ನಡುವೆ ಆರಯ್ಯಾ ಅಗ್ನಿಯನಿರಿಸಿದವರು ? 

ಅದು ನಂದದೆ ಉರಿಯದೆ ನಿಂದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಮನಪವನಗಳ ಅಡುಗಬ್ಬನಿಕ್ಕಿ , 

ಅಗ್ನಿಯ ಪಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ವರನೊಬ್ಬರನೂ ಕಾಣೆ ! 

ಹಸಿಯಡಗನೆ ಹಿಡಿದು ಹಸಿದು ಸತ್ತರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗಳಪೂರ್ವ ! 
|| ೨೨ || 

೯೮ 

ಆವ ಕಾಯಕವಾದಡೂ ಒಂದೇ ಕಾಯಕವಯ್ಯಾ . 

ಆವ ವ್ರತವಾದಡೂ ಒಂದೇ ವ್ರತವಯ್ಯಾ , 

ಆಯ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ; ವ್ರತ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ . 

ಕಾಕಪಿಕದಂತೆ ಎಡೆಯಾಡಲು ನಾಯಕನರಕ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
|| ೨೨೪11 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೭೫ 

೯೧೯ 

ಆವ ಜಾತಿಯಾದಡೂ ಆಗಲಿ; 

ಪುರಾತನ ಚಾರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು, 

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಮಂ ಕೊಟ್ಟು, 

ಅಹಂಕಾರವಳಿದಿಹಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ 

ಬಾಯ ತಂಬುಲವ ಮೆಲುವೆ, ಬೀಳುಡಿಗೆಯ ಹೊದಿವೆ . 

ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೆರಡನೂ , 

ಮಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬದುಕುವೆನಯ್ಯಾ . 

ಆ ಗಣಂಗಳ ದಾಸನ ದಾಸ ನಾನು, 

ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೨೫|| 

೯೨೦ 

ಆವನಾದಡೇನಯ್ಯಾ ಮಾನವನಪ್ಪುದು ಅರಿದಯ್ಯಾ . 

ಮಾನವನಾಗಿ ಕಿಂಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ 

ಶ್ವಾನ ಶರೀರವ ಹೊರೆದಂತೆ. 

ಅವರನರಿದಡೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಮರೆದಡೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ . 

ಬದುಕಿದಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸತ್ತಡೆ ಚೇಗಿಲ್ಲ . 

'ಏನೋ ' ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ . || ೨೨೬ || 

೯೨೧. 

ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಕರಣದ ಮೇಲಣ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದೆವೆಂದು 

ಹೂಸಿ ಹುಂಡನ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ಕೈ ಮುಟ್ಟೆ 

ಹೋಯಿತ್ತೆಂಬ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದು ನಿಲ್ಲು . 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲಣ ಇಂದ್ರಿಯಲಿಕ್ಕವ ತೊಡೆದು, 

ಲಿಂಗಲಿಕ್ಕವ ಮಾಡುವಡೆ ಶಿಷ್ಯನಕೈಯಲಲ್ಲದೆ, 

ಗುರವಿನಕೈಯಲಾಗದು ನಿಲ್ಲು . 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೋನವನು 

ಭಕ್ತನ ಕಾಣಲೀಯದೆ ಮಾಡುವುದುಸದಾನ. 

ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಗುರು, ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ , 

ಒಂದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲದ ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ನಿಲವ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬಲನು. || ೨೨೭|| 



೨೭೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೯೨೨ 

ಆಹಾ ಮನವೆ , ಮರೆದೆಯಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರವ, 

ಘನ ಮನದೊಳಡಗಿ , ಆ ಮನ ಲಿಂಗದೊಳಡಗಿ, 

ಆ ಲಿಂಗವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ 

ಅಳಿಯಿತ್ತು ಅಗಲಿತ್ತು ' ಎಂಬ ಭಾವಭ್ರಾಂತಿ ಇದೇನೊ ? 

ಜನನವಿಲ್ಲದ ಘನಕ್ಕೆ ಮರಣವುಂಟೆ ? 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ನಿಜವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ವೇದ್ಯವಾಗಿಪ್ಪುದಲ್ಲದೆ 

ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರದೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನವಿದೇನೊ ? 

“ ನೀ ” ' ನಾ' ಎಂಬುದು ಮಾದು. 

' ತಾನೆ' ಆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು ! ಇದೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. | ೨೨೮ || 

୧୭ 

ಇಂತೀ ಮರ್ತಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಂಗಳು 

ಅನಂತ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾಲಕ್ಷಣಂಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ 

ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆವಿಡಿದು ಭಕ್ತಗಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಕಂಥೆಯ ನಡೆನುಡಿಗಳ , 

ಪರಶಿವ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ 

ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪವ 

ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಸ್ವರೂಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು 

ನಿರವಯವಾದರು ನೋಡ! 

ಇಂತು ಮಾರ್ಗಾಚರಣೆಯನರಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ 

ಅದರಿಂದ ಮೀರಿತೋರುವ ಮೀರಿದಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯನರಿದು 

ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಹೊದ್ದಿ ಹೊದ್ದ ದಂತೆ ನಿರಾಕಾರಕಂಥೆಯ ಪರಿಮಳ 

ನಡೆನುಡಿಗಳ 

ನಿರಾಕಾರ ಪರಶಿವ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ 

ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪವ 

ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯಾಸ್ವರೂಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು 

ನಿರವಯ ನಿರಂಜನರಾದರುನೋಡ! 

ಇಂತು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ] ಯ ಮೀರಿದಕ್ರಿಯೆಯ 

ನಡೆ - ನುಡಿ - ಪರಿಣಾಮ - ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಾವಾಗಿರ್ಪರು ನೋಡ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಪ್ರಭುವೆಂಬ ನಾಮರೂಪುಕ್ರಿಯವಳಿದು 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ 

ಮಹಾಬಯಲಾದರು ನೋಡ! 
||೨೯|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೭೭ 

೯೨೪ 

ಇಂದು ನಾಳೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆವೆನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ 

ಮುಂದಳ ಮುಕ್ತಿಯ ತೋರಿಹೆನೆಂಬ ಗುರುಗಳ ನೋಡಿರೆ ! 

ಹೋಮ, ನೇಮ, ಜಪ, ತಪಗಳ ಮಾಡಿ ತಾನುಂಡು 

ಫಲವುಂಟೆಂದ ಗುರು ಹುಸಿದು ಸತ್ಯ , ಶಿಷ್ಯ ಹಸಿದು ಸತ್ಯ . 

ಹಿಂದಣ ಕಥೆಯ ಹೇಳುವಾತ ಹೆಡ್ಡ , ಮುಂದಣ ಕಥೆಯ ಹೇಳುವಾತ ಮೂಢ, 

ಇಂದಿನ ಘನವ ಹೇಳುವಾತನೆ ಹಿರಿಯನಯ್ಯಾ . 

ತಾ ಹುಟ್ಟಿದಂದೆ ಯುಗಜುಗಂಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು, ತಾನಳಿದ ಯುಗಜುಗಂಗಳಳಿದವು. 

ತನ್ನ ನೇತ್ರಕ್ಕಿಂಪಾದುದೆ ಸುವರ್ಣಸುವಸ್ತು , 

ತನ್ನ ಶೆತಕ್ಕೆ ಸೊಂಪಾದುದೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ , ಪುರಾಣ. 

ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂಪಾದುದೆ ಪರಿಮಳ, ತನ್ನ ಜಿ . ಗಿಂಪಾದುದೆ ರುಚಿ, 

ತನ್ನ ಮನ ಮುಳುಗಿದುದೆ ಲಿಂಗ , 

ತನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯರ್ಲೋಕ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಲೋಕ, 

ನಡುವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲೋಕ. 

ಅಂಡಜ ಪಿಂಡಜ ಉದ್ವಿಜ ಜರಾಯುಜವೆಂಬ 

ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯವು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವವು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವು, 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದವು. 

ಒಂದು ಒಡಲೆಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶಿವಾಲಯವು 

ಆ ಶಿವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗದೇವರು 

ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನು 

ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು 

ಇಂತೀ ಪಂಚೈವರ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಕೀಲಿನ ಸಂಚವನರಿದು 

ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ ಒಡಲುವಿಡಿದು ಕಾಂಬುದೆ ಉಪಮೆ . 

ಈ ಘಟದೇವತೆಯ ಸಟೆಯೆಂದು ಬಿಸುಟು ಮುಂದೆ ತಾ 

ದಿಟವಪ್ಪುದಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಪೃಥ್ವಿಯಳಿದಂದೆ ಭೋಗಾದಿ ಭೋಗಂಗಳಳಿದವು. 

ಅಪ್ಪುವಳಿದಂದೆ ಮಾಯಾಮೋಹಾದಿಗಳಳಿದವು. 

ತೇಜವಳಿದಂದೆ ಹಸಿವು ತೃಷೆಗಳಳಿದವು. 

ವಾಯುವಳಿದಂದೆ ನಡೆನುಡಿ ಚೈತನ್ಯಂಗಳಳಿದವು. 

ಆಕಾಶವಳಿದಂದೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಲೀಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಇದು ಕಾರಣ ಉರಿಕೊಂಡ ಕರ್ಪುರದ ಕರಿ ಕಂಡವರುಂಟೆ ? 



೨೭೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅಪ್ಪು ವುಂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳ ಮರಳಿ ಹೊರೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತವರುಂಟೆ ? 

ವಾಯುಕೊಂಡಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗ ಕಂಡವರುಂಟೆ ? 

ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಯು ಕಾಣಬಾರದಾಗಿ. 

ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಾಯದಿಂದ ಮರನು ತ್ಯ . 

ಮರದ ಸಾರಾಯದಿಂದ ಎಲೆಯುತ್ತ 

ಎಲೆಯ ಸಾರಾಯದಿಂದ ಹೂವಉತ್ಪತ್ಯ 

ಹೂವ ಸಾರಾಯದಿಂದ ಕಾಯಿ ಉತ್ಪತ್ಯ 

ಕಾಯ ಸಾರಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪತ್ಯ 

ಹಣ್ಣಿನ ಸಾರಾಯದಿಂದ ರುಚಿ ಉತ್ಪತ್ಯ 

ರುಚಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ತತ್ವ . 

ಮಣ್ಣು ಮರನು ಅಳಿದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ರುಚಿಯಿಪ್ಪ ಠಾವುಂಟೆ ? 

ದೇಹವಳಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಣವಿಪ್ಪುದಕ್ಕೆ ಠಾವುಂಟೆ ? ಇಲ್ಲವಾಗಿ ; 

ಇದು ಕಾರಣ, ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಒಡಲು ವಿಡಿದು ಕಂಡೆ ಕಾಣಾ. 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ . 
|| ೨೩OIL 

೯೨೫ 

ಇಂದುವಿನ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಪತ್ತನಿಂಬುಗೊಂಡ, ಚಕೋರನ 

ಧ್ಯಾನವೆಂತಿಪ್ಪದು, – ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 

ಮಾತೆ ವಿಯೋಗವಾದ ಶಿಶುವಿನ 

ಧ್ಯಾನವೆಂತಿಪ್ಪುದು - ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 

ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಫಣಿಯ | 

ಧ್ಯಾನವೆಂತಿಪ್ಪುದು - ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 

ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಮುಗಿದ ಪದ್ಯದ ಭ್ರಮರನ 

ಧ್ಯಾನವೆಂತಿಪ್ಪುದು - ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 

ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಕೇಸರಿಯ ಧ್ಯಾನದ 

ಮದಹಸ್ತಿ ಎಂತಿಪ್ಪುದು - ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 

ನೋಟವಗಲಿದ ದೇಹದ 

ಧ್ಯಾನವೆಂತಿಪ್ಪುದು- ಅಂತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 

ಬ್ರಹ್ಮಪಾಶ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯವನತಿಗಳೆದ ಛಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರಿಯದಿದ್ದೆ ನಾನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನೊಳಗೆ ಲೀಯವಹ ಭರದಲ್ಲಿ 

ಏನೆಂದರಿಯದಿದ್ದೆ ನಾನು. 
11೨೩೧ ! 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೭೯ 

೯೬ 

ಇಂದ್ರನಂತೆ ಮಾಡುವೆ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಾಡುವೆ, 

ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹೊಳಹಿನಂತೆ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ . 

ನೀ ನೋಡದಿರಯ್ಯಾ . 

ಮಾಡುವೆನು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ, 

ನೀ ನೋಡಿಮತ್ತಡಗುವ ಕೃತಕವ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ . 

ಬೆಡಗು ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೨೨|| 

೯೨೭ 

ಇಕ್ಷುದಂಡಕ್ಕೆ ಕೀಳು ಮೇಲಲ್ಲದೆ 

ಸಕ್ಕರೆಯ ದಂಡಕ್ಕೆ ಕೀಳು ಮೇಲುಂಟೆ ? 

ಪರುಷಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಕೀಳು ಮೇಲಲ್ಲದೆ 

ಕಡೆಯಾಣಿಗುಂಟೆ ಒರೆಗಲ್ಲು ? 

“ ಉಂಟು' ' ಇಲ್ಲ ' ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ನಿಂದಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೨೩. ೩ || 

೯೨೮ 

ಇತ( ದಿ ?) ರ ಭ್ರಮಿತನು ಭಕ್ತನಲ್ಲ , ಲೋಕೋಪಚಾರಿ ಜಂಗಮವಲ್ಲ . 

ಹೇಳಿಹೆನು ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ : 

ಜಂಗಮ ಪ್ರೇಮಿಯಾದರೆ ಭಸಿತ ರುದ್ರಾಕ್ಷೆ ಸಹ ಶಿವಸ್ವರೂಪಕಾಣುತ್ತ , 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಜಯಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು 

ಮನಹರುಷದಲ್ಲಿ ಭೋಜನವ ಮಾಡಿಸೂದೀಗ ಭಕ್ತಂಗೆ ಲಕ್ಷಣ. 

ಕಾಡೊಳಗಿರಲಿ ಊರೊಳಗಿರಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ 

ಲಿಂಗವಂತರು ಕರೆಯಬಂದರೆ, ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳಡೆ, 

ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾ ಮಾಡುವಂಥ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ 

ಲಿಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿತ್ಯನೇಮವು ಆದ ಬಳಿಕ 

ಮತ್ತೆ ತಾ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗುಂಪ ತೋರದೆ, ಭಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 

ಭೋಜನವ ಮಾಡುವುದೀಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ. 

ಅಂತಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದರೆ 

ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಅರಿವುಕೊರಮಜೀವಿಯಂತಾಯಿತ್ತಾಗಿ 

ಇದು ಕಾರಣ ಲೋಕೋಪಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಡಲ ಹೊರೆವವರ ' 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಬಲ್ಲನಾಗಿ ಅವರ ಒಲ್ಲನಯ್ಯಾ . 11೨೩೪|| 



೨೮೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೯೨೯ 

ಇದರ ಒಲೆಯಡಿಯನರುಹಿದಡೆ, 

ಹೊಗೆಗೋಳಕನಾಥನ ಕೊರಳ ಸುತ್ತಿತ್ತು , 

ಮಹೀತಳನ ಜಡೆ ಹತ್ತಿತ್ತು , ಮರೀಚನ ಶಿರ ಬಂದಿತ್ತು , 

ರುದ್ರನ ಹಾವುಗೆ ಉರಿಯಿತ್ತು , ದೇವಗಣಂಗಳೆಲ್ಲ ವಿತಾಪವಾದರು . 

ಮಡದಿಯರು ಮುಡಿಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 

ಭಸ್ಮಧಾರಿಯಾದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೨೩೫|| 

೯೩೦ 

ಇದು ಎನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ; ಹೇಳವ್ವಾ ! 

ಕಾಯವಿಲ್ಲದ ಸುಖವ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಭವವ ! 

ಆ ಠಾವ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ? || ೨೩೬ || 

- ೯೩೧ 

ಇದು ಲೇಸಾಯಿತ್ತು : 

ತುಂಬಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದೆಂದು ಕಡೆಗಾಣಿಸುವಂತೆ, 

ಸ್ಟಾಣುವಿನ ಮರೆಯ ಚೋರನಂತೆ, 

ಅಂಬುಧಿಯ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಹಂಗನಂತೆ, 

ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಡೂ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಭಾವ ಒಂದಾಯಿತ್ತು ! || ೨೩೭|| 

- ೯೩೨ 

ಇದ್ದಿತೆಂದರಿಯೆ , ಇಲ್ಲವೆಂದರಿಯೆ , ಏನೆಂದರಿಯೆ . 

ಪಂಚಭೂತಪ್ರಾಣಿಯ ಏಕಭೂತಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಸೋಂಕಿದಡೆ 

ಎಹಂಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಹಂಗೆ ಇದ್ದಿತ್ಯಾಗಿ - ಇದೇನೆಂದರಿಯೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿದನಾಗಿ - ಇದೇನೆಂದರಿಯೆ ! || ೨೩೮|| 

೯೩೩ 

ಇನ್ನೇವೆ ಇನ್ನೇವೆ ? 

ಇದು ಮುನ್ನ ಮಾಯದಲಾದ ಭೂತದ ಲಿಂಗ, 

ಅಗಲಲಾಗದ ಮುನ್ನ ಆರೋಗಣೆಯಾಯಿತ್ತು , 

ಕೈದೊಳೆಯದ ಮುನ್ನ ! ( ಎಂಜಲುಹೋಯಿತ್ತು ) 

ನಾನಾಗದ ಮುನ್ನ ತಾನೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಎನ್ನೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 
|| ೨೩ || 
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೯೩೪ 

- ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವುಂಟು, 

ಕಂಡಿರೆ ಗಣಂಗಳಿರಾ ? ಕಂಡಿರೆ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ ? 

ಗುರುವಿನ ಗುರು ಇದ ಬೇಗಲ( ನ?) ರಿಯೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ - ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೨೪OIL 

೯೩೫ 

ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟ ತಾಯಿಯೂ ಅರಿಯಳು, 

ತಂದೆಯೂ ಅರಿಯನು ! 

ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ಜೋಗುಳವಾಡುತ್ತೆದಾರೆ. 

ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಶಿಶು ಮೈದೋರದಿದ್ದಡೆ, 

ಕಂಡು ನಾನು ನಾಚಿದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೪ || 

೯೩೬ 

ಇಬ್ಬರ ಹಿಡಿವಡೆ ಒಬ್ಬನಕೊಲಬೇಕು, 

ಒಬ್ಬನಕೊಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವರು. 

ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹಿಡಿದವರಿಬ್ಬರು ಉಳಿದಡೆ, 

ಆ ಇಬ್ಬರ ನಂಬಿ ಬಯಲಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೪೨|| 

೯೩೭ 

ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಉಂಟು ನೋಡಾ. 

ಉಂಟೆಂದಲ್ಲಿ 'ಇಲ್ಲ ' ಉಂಟಾಯಿತ್ತು . 

ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದಡೆ ಅದೆ ' ಇಲ್ಲ '. 

ಆ ' ಇಲ್ಲ ' ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆ ಉದಿಸಿತ್ತು . 

ಆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಮೂರು ಲಿಪಿಯ ಕಂಡೆ. 

ಲಿಪಿಯೊಳಗೊಂದು ಧ್ವನಿಯ ಕಂಡೆ. 

ಧ್ವನಿಯ ಬಣ್ಣ ತಲೆಯೆತ್ತದ ಮುನ್ನ , 

ಐದು ಬಾಯ ರಕ್ಕಸಿ ಆಗುಳಿಸಿ ನುಂಗಿದಳು. 

ಆ ರಕ್ಕಸಿಗೆಕೋಡಗ ಹುಟ್ಟಿ ,ಕೋಣನ ಕೊರಳ ಕಚ್ಚಿ ಕಂಡೆ. 
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ಕೋಣನಕೋಡಗ ಮುರಿದು ಈಡಾಡಿದಡೆಕೋಡಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು . 

ಅಡವಿಯ ಸುಟ್ಟು ಆಕಾಶವ ಹೊಕ್ಕು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದನು. 
|| ೨೪ | 

O 
೯೩೮ 

ಇಲ್ಲದ ಶಂಕೆಯನು ಉಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಡೆ 

ಅದು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ರೂಪಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿಪ್ಪುದು. 

ಇಲ್ಲದ ತನುವ ಉಂಟೆಂಬನ್ನಕ್ಕರ, 

ಅದೇ ಮಾಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿಪ್ಪುದು. 

ನಿಃಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಿಯಾಂತಲ್ಲದೆ ಆಗದೆಂಬವರ 

ಸಂದು ಸಂಶಯ ಮುಂದುಗೆಡಿಸುತ್ತಿಪ್ಪುದು ಕೇಳಾ. 

ಮನವ ಮನೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ 

ಲಿಂಗದ ಅನುವನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ದೂರವಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ ಮರುಳೆ. 
|| ೨೪೪|| 

೯೩೯ 

ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹಿಸಿದವಂಗೆ 

ಉಂಟೆಂದುತೋರಿದನಲ್ಲದೆ, 

ಶ್ರೀಗುರು ಖೇಚರತ್ವವ ಬಿಟ್ಟು 

ಭೂಚರನಾಗಬಹುದೆ ? 

ಮಹಾಘನಲಿಂಗವನು ಅರಿದು ನಂಬಿದ ಬಳಿಕ 

ಮುಚ್ಚುಮರೆಯುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ? 
II೨೪೫|| 

0 
೯೪೦ 

ಇವಳ ( ಅವಳ?) ನೋಟವೆನ್ನ ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಇವಳ ಕೂಟ ಸವಿಯನವಗಡಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತಯ್ಯಾ . 

ಇವಳ ಬೇಟದ ಬೇರ ಹರಿದಲ್ಲಿ 

ತ್ರಿಪುರ ಹಾಳಾದುದ ಕಂಡೆನು. 

ಉರಿಯ ಮೇಲೆಉರಿ ಎರಗಿದಡೆ 

ತಂಪುಮೂಡಿತ ಕಂಡೆನು. 

ಕರಿಯ ಬೇಡನ ಕಸ್ತುರಿಯ ಮೃಗ ನುಂಗಿದಡೆ 

ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಓಲೆಗಳೆದುದ ಕಂಡೆನು. 
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ಕಾರಿರುಳಕೋಟೆಯಲಿ ಕಲಿಯ ಕಾಳೆಗವ ಗೆಲಿದು 

ಹೂಳಿರ್ದ ನಿಧಾನವ ಕಂಡೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೪೬ || 

೯೪೧ 

ಇಷ್ಟತನುವಿನ ಘಟ್ಟಿಯ ಕರಗಿಸಿ, 

ಕಟ್ಟುಗ್ರದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಲೋಭಮೋಹ 

ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬವ ಸುಟ್ಟುರುಹಿ, 

ತನುವಿನ ಅವಗುಣವ ಕೆಡಿಸಿ, ಮನದ ಸಂಚಲವ ನಿಲಿಸಿ 

ಸಕಲ ಕರಣಂಗಳ ಅರಿವಿಂಗೆ ಆಹುತಿಯನಿಕ್ಕಿ 

ಸುಜ್ಞಾನಪ್ರಭೆಯನುಟ್ಟು ಸುಜ್ಞಾನಪ್ರಭೆಯ ಹೊದೆದು, 

ಸುಜ್ಞಾನಪ್ರಭೆಯ ಸುತ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನಪ್ರಭೆಯ ಹಾಸಿ, 

ಮಹಾಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಾವ ಸಂಪನ್ನನಾದ 

ಮಡಿವಾಳನ ಮಡಿಯ ಪ್ರಸಾದವ ನಾನು ಹೊದ್ದ ಕಾರಣ 

ನಿರ್ಮಳನಾದೆನು, ನಿಜೈಕ್ಯನಾದೆನು, ನಿಶ್ಚಿಂತನಾದೆನು . . 

ಇದು ಕಾರಣ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತೆರಹಿಲ್ಲದಿಪ್ಪ 

ಮಡಿವಾಳನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಘನವನರಿದು 

ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೨೪೭|| 

೯೪೨ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿಯೆ ಮಜ್ಜನ, ಲಲಾಟದಲ್ಲಿಯೆ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ. 

ತುರುಬಿದ ಪುಷ್ಪಚಯವೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ. 

ಜಿಹೈ ಸೋಂಕಿದ ಷಡುರಸಾನ್ನವೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ . 

ತಾಂಬೂಲ ಸವಿಹವೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವೀಳೆಯ , 

ಅಂಗಚ್ಛಾದನವಸ್ತ್ರವೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರ , 

ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಗೀತ ವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಾದಿಗಳೆ ಲಿಂಗದ ಕೇಳಿಕೆ 

ಇಂತೀ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವ 

ಲಿಂಗಸಂಪನ್ನರತೋರಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೪೮|| 

೯೪೩ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಕೂಟ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಸಂಗ , 

ಭಾವಲಿಂಗದ ಸಮರಸವ ಬಲ್ಲವರಾರೊ 
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ಅವರನೆನ್ನ ಸದ್ದು ರು ಅನುಮಿಷೇಶ್ವರನೆಂಬೆ. 

ಆ ನಿಜಶಿವಯೋಗವ ಮರೆಯದವರಿಗೆ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟೆಶ್ವರ್ಯದೊಡನೆ 

ಕೂಡಿದ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನರು ಸರಿಯಲ್ಲ . 

೬೬ ಸಿದ್ಧಿಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಸಿದ್ದ ಪುರುಷರೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ಲಾವಣ್ಯದೊಡನೆಕೂಡಿದ ಜಯಂತ ಮನ್ಮಥ ವಸಂತರೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಭದ್ರಪೀಠ ಮೊದಲಾದ 

ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳ ದೇವೇಂದ್ರನೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ದೇವೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿಮೊದಲಾದ 

ಹರಿ ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಪದವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ಶ್ರುತಿ ವಿದ್ಯದೊಡನೆಕೂಡಿದ ವ್ಯಾಸ ದಕ್ಷಾದಿಗಳೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಂಗಳ ಬಲ್ಲಂತಹ ಮಹಾಮುನಿಗಳೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ಮಹಾರಾಜಯೋಗದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಮನುಮಾಂಧಾತರೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ಮಹಾಲಿಂಗದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಶಾಂಭವಯೋಗಕ್ಕೆ ಆವಾವ ಪದವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ . 

ಈ ಶಾಂಭವಯೋಗವಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು , ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಂಗಳು, 

ಸರ್ವ ವಿಚಿತ್ರಂಗಳು , ಸರ್ವ ಸುಖಂಗಳು ಸರ್ವ ಭಕ್ಷಂಗಳು , 

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂಗಳು ಸರ್ವ ಪದಂಗಳು ಸರ್ವ ಸಿದ್ದಿಗಳು 

ಸರ್ವ ಕಮಂಗಳು ಸರ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವಮುಂಟು . 

ಪ್ರಕೃತಿಯೋಗವು ಮಾಡುವ ನರಸುರಾಸುರರು 

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯೋಗವ ಮಾಡುವ ಮನು ಮಾಂಧಾತರು ತೃಣ ಮಾತ್ರವು. 

ನಿತ್ಯನಿಜಶಿವಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಾಂಭವ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ಸರ್ವಯೋಗಂಗಳು ತೃಣಮಾತ್ರವು- ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿದರಾಗಿ. | ೨೪ || 

- ೯೪೪ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಿದರೆ ಆಯತಲಿಂಗ. 

ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಮನೋವೇದ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗ. 

ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭಾವ ಮನೋವೇದ್ಯವಾದ ಸುಖವು 

ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರದೆ, ಅನುಪಮ ಪರಿಣಾಮ ಭರಿತವಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಹಿತಲಿಂಗ, 

ಇಂತು , ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವಲಿಂಗಂಗಳೆಂಬ ಲಿಂಗತ್ರಯಂಗಳು, 

ತನುತ್ರಯಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯತ ಸ್ವಾಯತ ಸನ್ನಹಿತಂಗಳಾದ 

ಶರಣನ ಪಂಚಭೂತಂಗಳಳಿದು ಲಿಂಗ ತತ್ವಂಗಳಾಗಿ , 

ಆತನ ಜೀವ ಭಾವವಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮನೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ 

ಷಡಂಗಯೋಗವಾದುದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೨೫OIL 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೮೫. 

೯೪೫ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಭೇದವನಾರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ ? 

ಅಂತರಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಮುಂದುಗೊಂಡಿಪ್ಪುದು. 

ಬಹಿರಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಮುಂದುಗೊಂಡಿಪ್ಪುದು. 

ಮನವನೆಡೆಗೊಂಡ ಲಿಂಗದ ಅರಿವು, 

ವಿಚಾರ ವ್ಯಾಕುಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದೆಂದು 

ಮನ ಭಾವ ಜ್ಞಾನನೋಟಕ್ಕೆ ತಂದು, ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಿಸಿ 

ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವೆಂದರಿಯದೆ, ಅನಿಮಿಷನಾಗಿಪ್ಪನು ಶರಣನು . 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖವನೋಡಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಲೋಸುಗ. 

ತೇಜ ( ಜಂಗಮ ?) ವೆಂಬ ದರ್ಪಣವ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪ ನೋಡಯ್ಯಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವನೆಯೇ ಹೆನೆಂದಡೆ, 

ಕುರುಹುವಿಡಿದು ಕುರುಹುಗೆಡಬೇಕುನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ, 
|| ೨೫OIL 

೯೪೬ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿದರಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 

ಬಹುಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಭ್ರಮಿತರಾದರು. 

ಅನ್ಯಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಭಿನ್ನರಾದರು . 

ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಸಾವಿಗೊಳಗಾದರು 

ಬಳ್ಳ ಲಿಂಗವೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಏನುವನರಿಯದೆ ಹೋದರು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ನೋಡಾ. 11೨೫೨|| 

೯೪೭ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆ ಅಂಗಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆ ಮನಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಅಂಗಲಿಂಗವಾಗಿ ನಡೆನುಡಿಗತಿಯನರಿಯದು, 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿ ನವನಾಳದ ಸುಳುಹನರಿಯದು. 

ಮನ ಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆನಹುಗೆಟ್ಟಿತ್ತು , 

ಅನುಭಾವ ಲಿಂಗವಾಗಿ ವಿಚಾರವರತಿತ್ತು . 

ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿ ನಿರ್ಭಾವವಳವಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಸರ್ವಕೀಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಕೀಯ ಹೊಲಬನರಿದು 

ಅರಿವು ಲಿಂಗವಾಗಿ ಮರಹುಗೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಅಂತರಂಗ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವೆಂದರಿಯದು 



೨೮೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಬಹಿರಂಗ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ದಿಯನರಿಯದು. 

ಇಂತು ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗವಾಗಿ ಸರ್ವೆಂದ್ರಿಯ ಗಮನ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಮಹಾಘನವಿಂಬುಗೊಂಡಿತ್ಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪತಿ ಕರಿಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಯವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ 

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ. || ೨೫೩ || 

೯೪೮ 
0 . 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ 

ಮಿಟ್ಟಿಯ ಭಂಡರು ನೀವುಕೇಳಿರೆ . 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನೂ ಕಾಯವನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೂಳುವಲ್ಲಿ , 

ಬಿಟ್ಟು ಹೋಹಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ 

ಇನ್ನಾವುದು ಲಿಂಗ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ? 11೨೫೪|| 

೯೪೯ 

ಇಹವ ತೋರಿದನು ಶ್ರೀಗುರು; ಪರವ ತೋರಿದನು ಶ್ರೀಗುರು. 

ಎನ್ನ ತೋರಿದನು ಶ್ರೀಗುರು; ತನ್ನ ತೋರಿದನು ಶ್ರೀಗುರು. 

ಗುರು ತೋರಿದಡೆ ಕಂಡೆನು ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲವೆಲ್ಲ ವ. 

ಗುರು ತೋರಿದಡೆ ಕಂಡೆನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಒಂದೆ ಎಂದು. 

ತೋರಿಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದನು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗನು. 
|| ೨೫೫II 

೯೫೦ 

ಈಶ್ವರನ ದ್ರೋಣವ ಮಾಡಿ, ಪದ್ಮನಾಭನ ನಾರಿಯ ಮಾಡಿ, 

ಕಮಲಜನೆಂಬ ಬಾಣವ ತೊಟ್ಟು , ತ್ರಿಭುವನವನೆಚ್ಚವರಾರೊ ? 

ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರ ಬೆನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ , ಸುವರ್ಣದ ಮಳೆಯ ಕರಸಿದವರಾರೊ ? 

ದೇವದಾನವ ಮಾನವರೆಲ್ಲ , ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಶೂನ್ಯ ನಿಶೂನ್ಯದೊಳಗೆ ! 
|| ೨೫೬ || 

೯೫೧ 

ಉಂಬುವುದ ಉಣಲೆ ಬೇಕು, ಮುಟ್ಟುವುದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು, 

ಮಾಡುವುದ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು,ನೋಡುವುದ ನೋಡಲೆ ಬೇಕು, 

ಕೂಡುವುದ ಕೂಡಲೆ ಬೇಕು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೮೭ 

ಉಂಡು ಉಟ್ಟು ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಾತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೫೭|| 

೯೫೨ 

ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಕಾಯ ಚಾಂಡಾಲದೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ 

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನದೊಳಗೆಲ್ಲಾ , 

“ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು, ನಾವು ಹಿರಿಯರು, ನಾವು ಘನಮಹಿಮರು' ಎಂಬರೆಲ್ಲಾ 

ಮತ್ತೆ ಸಾವರೆ , ಇದೇನೋ ಇದೆಂತೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೊಬ್ಬ ತಪ್ಪಿಸಿ 

ಮಿಕ್ಕಾದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಒಳಗು ! || ೨೫೮II 

೯೫೩ 

ಉದಕಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯುಂಟೆ ? 

ವಾಯುವಿಂಗೆ ಶಿರ ಉಂಟೆ ? ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯುಂಟೆ ? 

ಗುರುವಿನ ಗುರು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗುರು ಉಂಟೆ ? 

ಈ ಶಬ್ದವಕೇಳಿ ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೫೯|| 

ಉದಕದಕೊಡನ ಹೊತ್ತಾಡುವ ಗೊರವಿತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ , 

ಉಲಿವ ಗೆಜ್ಜೆ ಚರಣದಲ್ಲಿ . 

ಉರಿಯ ಗೊರವನ ನೆರೆವ ಭರವಸದಿಂದ ಬಂದಿರಲು 

ಬಹಳ ಮುಳ್ಳಡ್ಡಲಾದವಲ್ಲಾ ! 

ಕಂಕಣದುಲುಹು ನಂದಿ, ಕಣ್ಣು ದೆರೆದಾ ಮುಳ್ಳಳಿಯಲು 

ಕಾಡುಗಿಚ್ಚೆದ್ದು ಕರಡವ ಸುಟ್ಟಂತೆ 

ಪ್ರಾಣಗುಣ ಪ್ರಧ್ವಂಸಕಂಗೆ ಅನ್ನೋನ್ಯ ಭಾವಯವುಂಟೆ ? 

ಶರಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - || ೨೬೦|| 

೯೫೫ 

ಉದಕದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ನನೆಯಿತ್ತು , 

ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗಣ ತೇಜ ಬೆಂದಿತ್ತು ; – ತಿಳಿದು ನೋಡಾ 



೨೮೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅದೇನೊ ಅದೆಂತೊ ? ಸಂಬಂಧಿಗಳು ತಿಳಿಯರು ನೋಡಾ. 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಕತ್ತಲೆಯಡಗಿತ್ತು ; 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು. || ೨೬೧II 

೯೫೬ 

ಉದಕದೊಳಗೊಂದು ಸೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಸೆಜ್ಜೆಯೊಳಗೊಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಇದೇನೊ ಇದೆಂತೊ ? ನೀನರಸಿಹೆನೆಂಬ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ . 

ಇದೇನೊ ಇದೆಂತೊ ? ನೀನರಿದಿಹೆನೆಂಬ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ . 

ಇದೇನೊ ಇದೆಂತೊ ? ನೀನೊಲಿಸಿಹೆನೆಂಬ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ . 

ಉದಯಮುಖದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಡಗಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಾಮವಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂದಿತ್ತು . || ೨೬೨|| 

೯೫೭ 

ಉದಕ ಮಜ್ಜನವಲ್ಲ ಪತ್ರೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ . 

ಧೂಪ ಪರಿಮಳವಲ್ಲ , ಕಂಚು ಬೆಳಗಲ್ಲ , ಸಯಧಾನ ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ ! 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಸಜ್ಜನವೆ ಮಜ್ಜನ, ಸತ್ಯಸದಾಚಾರವೆ ಪತ್ತೆ ಪುಷ್ಪ . 

ಅಷ್ಟಮದಂಗಳ ಸುಟ್ಟುದೆ ಧೂಪ, ನಯನವೆ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ, 

ಪರಿಣಾಮವೆ ಅರ್ಪಿತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
II೨೬೩ || 

63805 

ಉದಮದದ ಯೌವನವನೊಳಕೊಂಡ ಸತಿ, 

ನೀನು ಇತ್ತಲೇಕೆ ಬಂದೆಯವ್ವಾ 

ಸತಿ ಎಂದಡೆ ಮುನಿವರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು. 

ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಕುರುಹ ಹೇಳಿದಡೆ ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರು, 

ಅಲ್ಲದಡೆ ತೊಲಗು ತಾಯೆ . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರಲ್ಲಿ 

ಸಂಗಸುಖಸನ್ನಹಿತವ ಬಯಸುವಡೆ 

ನಿನ್ನ ಪತಿ ಯಾರೆಂಬುದ ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಅವ್ವಾ ? || ೨೬೪ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೮೯ 

। ୪୧ 

ಉದಯಬಿಂದು ರೂಪಾಯಿತ್ತು 

ಅಂತರಬಿಂದು ನಿರೂಪಾಯಿತ್ತು , 

ಊರ್ಧ್ವಬಿಂದು ನಿಶೂನ್ಯವಾಯಿತ್ತು . 

ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗವಕೂಡಿಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 
|| ೨೬೫|| 

೯೬೦ 

ಉದಯಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 

ಅಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಅಳಿದರಲ್ಲಾ ! 

ಅಂದಂದಿನ ಘಟಜೀವಿಗಳು ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರಲ್ಲಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಆರಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ ವಯ್ಯಾ . || ೨೬೬ || 

೯೬೧ 

ಉಪಪಾತಕ ಮಹಾಪಾತಕಂಗಳ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಂಗಳು ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ, 

ಒಬ್ಬ ಶಿವಶರಣನ ಅಂಗಳವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋಹುದು ನೋಡಯ್ಯಾ , 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ: 

ಆ ಶಿವಶರಣನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಪ್ಪನು. 

ಶಿವನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಿಪ್ಪುದು 

ಕೈಲಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ರುದ್ರಗಣಂಗಳಿಪ್ಪರು. 

ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಷಷ್ಟಿ ತೀರ್ಥಂಗಳಿದ್ದವು. 

ಇಂತಪ್ಪ ಶರಣಬಸವಣ್ಣನ ಅಂಗಳವ ಕಂಡೆನಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಕಂಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ 

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ. 
|| ೨೬೭|| 

೯೬೨ 

ಉಪಮೆಗುಪಮಾನ ಮನುದೇವತಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ 

ಜಪತಪ ಮಹಾ ದಿವ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ 

ಪರಿಮಿತ ಸೇವನಾರತರಾಗಿ 

ನಿಮ್ಮ ಪದನುತಿಯಿಂಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ 

ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿಪ್ಪರಲ್ಲದೆ, ನಿಚ್ಚಯದ ಮಹಿಮೆಯ , 



೨೯೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಪರಾಪರಂ ಪರಮಗಮ್ಯಭಾವಾತೀತ ವಿಪುಳ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಮುಸಿಗಿರ್ದ ಘನವಾವುದು ? 

ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರಲ್ಲಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೬೮|| 

೯೬೩ 

ಉಪಾಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇಡಬಲ್ಲಡೆ, ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಳಿಯಬಲ್ಲಡೆ, 

ನಿರ್ಗಮನಿಯಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ, ಅದು ವರ್ಮ, 

ಅದು ಸಂಬಂಧ, ಅವರ ನಡೆ ಪಾವನ, 

ಅವರ ನುಡಿ ಸತ್ಯ , ಅವರ ಜಗದಾರಾಧ್ಯರೆಂಬೆನು ಕಾಣಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೬೯ || 

೯೬೪ 

ಉಭಯದೃಷ್ಟಿ ಏಕದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಬಂತೆ 

ದಂಪತಿ ಏಕಭಾವವಾಗಿ ನಿಂದಲ್ಲಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು , - ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . || ೨೭OIL 

೯೬೫ 

ಉಲಿವ ತರುವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಳಿವಿಂಡುಗೆಡೆದಿಹರು 

ಅರಿಯದ ಮೌನಿಯ ಮುಕ್ತಿಯಿದೇನೊ ? 

ಅರಿದಡೇನು ಅರಿಯದಿದ್ದಡೇನು, 

ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವ ತಾನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ ? 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಒದಗಿದ ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ 

ಭಂಗಬಟ್ಟರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೨೭೧II 

೯೬೬ 

ಉಳ್ಳವರು ಹಗೆಹ ತೆಗೆವನ್ನಕ್ಕರ, 

ಇಲ್ಲದವರ ಹರಣ ಹೋಯಿತ್ತೆಂಬ ಗಾದೆ ಎನಗಾಯಿತ್ತು . 

ಮಾತು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಹೊತ್ತು ಹೋಯಿತ್ತಯ್ಯಾ . 

ನಿನಗೆ ಅದೆ, ಹರಿನುಡಿಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ . 

ಒಬ್ಬರನೋಡುವಾಗ, 

ಅರುವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನೋಡುವ ಹಾಂಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನ ಬವರಿಗೊಡುತ್ತಿದೆ. 

ಪ್ರಾಣ ಹೆಡತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಹಸಿದನು, 

ಪದಾರ್ಥವ ನೀಡಯ್ಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೨೭೨|| 

೯೬೭ 

ಊರೊಳಗಣ ಘನಹೇರಡವಿಯೊಳೊಂದು 

ಬೇರು ಮೇಲು,ಕೊನೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಸಸಿ [ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು .] 

ಆರೈದು ನೀರನೆರೆದು ಸಲುಹಲಿಕ್ಕೆ , 

ಅದು ಸಾರಾಯದ ಫಲವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಬಾರುಗೊಂಬಿನಲುದುರಿದ ಹಣ್ಣ ಮೆಲಿದವ 

ಘೋರಸಂಸಾರಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ. 

ಬೇರಿಂದಲಾದ ಫಲವ ದಣಿದುಂಡವ, ಊರಿಂದ ಹೊರಗಾದ 

ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೭೩ || 

೯೬೮ 

ಎಂಟು ನೆಲೆಯ ಮಣಿಮಾಡದ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ, 

ಏಳು ವಶ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆಯರು, 

ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕದಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರಲ್ಲಾ ! 

ಚಾಮರಂಗಳು ಬೀಸದೆ, ಮಾಣಿಕಸೂಸಕ ಕೆದರದೆ 

ಅಧರಪಟಂಗಳು ಹಳಚದೆ, ಸ್ವಯಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕರುಣದಿಂ ದಯಮಾಡೆ ( ದಯಮಾಡಿಸೈ ?) ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೭೪|| 

- ೯೬೯ 

ಎಂತಯ್ಯಾ ? 

ನೊಸಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು , ಮನದಲ್ಲಿ ವಿರಸ, ನುಡಿವುದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರಸ 

ಜ್ಞಾನವೆಂತು ಹೇಳಾ ? ನಿರಹಂಕಾರವೆಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಅರುಹಿನ ಕುರುಹಿನ ಮರವೆ ಮಾತಿನೊಳಗದೆ. 

ನಿನ್ನಿಂದ ನಿಜಪದವೆಂತು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದು ಹೇಳಾ ? .. 

ಕುರುಹಳಿದು ಕುರುಹನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯಗೆಟ್ಟಲ್ಲದೆ 

ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ . || ೨೭೫11 



୬୧୬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೯೭೦ 

ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ನೆಲನೊಂದೆ, ಜಲವೊಂದೆ, 

ಲೋಕಸಂಬಂಧಿಗೂ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿಗೂ 

ನೆಲನೊಂದೆ ಜಲವೊಂದೆ, 

ವಿರಕ್ತರ ಹಸ್ತಮುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಾರಣ 

ಅಗ್ಗವಣಿಯೆನಸಿತ್ತು , ಸಿತಾಳವೆನಸಿತ್ತು . 

ಇಂತಪ್ಪ ಸುಪವಿತ್ರದ ಅಗ್ಗವಣಿಯನೊಲ್ಲದೆ, 

ಅ[ ನೇಕ] ಒರತೆಯ ನೀರಿಂಗೆರಗಿ 

ಬರುದೊರೆ ಹೋಹರಿಗೆ ಮರಳಿ ಭಕ್ತರ ಪೀಠವೇಕೆ 

ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೨೭೬ || 

೯೭೧ 

ಎಡದ ಕಾಲಲೊದ್ದಡೆ ಬಲದ ಕಾಲ ಹಿಡಿವುದು 

ಬಲದ ಕಾಲಲೊದ್ದಡೆ ಎಡದ ಕಾಲ ಹಿಡಿವುದು. 

“ತಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ತಪ್ಪೆನ್ನದು' ಎಂದು 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರನೊಡಗೊಂಡು ಬಾರಯ್ಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೨೭೭|| 

೯೭೨ 

ಎಡದ ಕೈಯ ಲಿಂಗವ ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ , 

ಸ್ಪರ್ಶನವ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಿಯ ನಾನೇನೆಂಬೆ ! 

ಭವಭವದಲ್ಲಿ ಬಹ ಕರ್ಮಿಯ ನಾನೇನೆಂಬೆ ! 

ಸತ್ಯವೇನವದಿರ, ಮಿಥ್ಯವೇನವದಿರ 

ಹಿಡಿದ ಕೈ ತಾನೆ ಎಂದರಿಯರಾಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಬೆರಗಾದನು ! 
|| ೨೭೮ | 

: ೯೭೩ 

ಎಡೆಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ತರೆಂಬರಯ್ಯಾ, ಎಡೆ ಬಿಡಾರದ ಘನವನೆತ್ತಬಲ್ಲರೊ ? 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಲ್ಲದಂದು ಶೂನ್ಯ ನಿಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು 

ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟದಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಕಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು 

ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕು ನವಖಂಡಗಳಿಲ್ಲದಂದು 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೯೩ 

ನಿರಾಳ ನಿಶೂನ್ಯ ನಿರ್ಭೇದ್ಯವಾದ ಪರಮಚಿತ್ಕಲೆಯೆಂಬಕೋಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಪ 

ಪರಮಾಮೃತವನು ಸುಯಿಧಾನವೆಂಬ ಹಸ್ತದಿಂದ 

ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗಿಣಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಡಣಿಸಿಕೊಂಡು 

ನಿರ್ಮಳ ಸದ್ಭಾವ ಹಸ್ತದಿಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ 

ಚಿದ್ಘನಪ್ರಸಾದವ ಸವಿದು 

ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ತನ್ನ ನಿಲವ ತಾನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ಎಡೆಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ . 

ಹಾಂಗಲ್ಲದೆ; ಹೊನ್ನಿಂಗೆ ಮಣ್ಣಿಂಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಂಗೆ ಕೂಳಿಂಗೆ 

ಮಣ್ಣ ಮನೆ, ದೇಗುಲಕೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ 

ಭವಾಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ತೇಂಕಾಡುವಂಥ ಕುನ್ನಿ ಮಾನವರು 

ಎಡೆಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೨೭೯ || 

೯೭೪ 

ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಡೆ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ , 

ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿದಡೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಗೊಂಚಲು. 

ಆ ಲಿಂಗದ ಗೊಂಚಲ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿದಡೆ, ಭಕ್ತಿರಸಮಯವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ . 

ಇದಾರಯ್ಯಾ ಅಮಳೋಕ್ಯವ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ? 

ಇದಾರಯ್ಯಾ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ತೋರಬಲ್ಲವರು ? 

ಬಸವಗುರು ( ವೆ) ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗದ 

ಆದಿಯನರುಹಿ ತೋರಿದ ಕಾರಣ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ನಿಲವ ನಿನ್ನಿಂದಲರಿದೆ, 

ಈ ಲೋಕಾದಿಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲವು 

ಎನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು . || ೨೮OI! 

೯೭೫ 

ಎನ್ನಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಜ್ಜನ, 

ಎನ್ನ ತುರುಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕುಸುಮ ಪೂಜೆ 

ಎನ್ನ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನಾರೂಪುವಿಚಿತ್ರ ನೋಟ. 

ಎನ್ನ ಶ್ಲೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಂಚ ಮಹಾವಾದ್ಯದಕೇಳಿಕೆ . 

ಎನ್ನ ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಗಂಧ ಧೂಪ ಪರಿಮಳ. 

ಎನ್ನ ಜಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಷಡುರಸಾನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ . 



೨೯೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಎನ್ನ ಇಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ. 

ಎನ್ನ ಆನಂದವೆಂಬ ಸೆಜ್ಜೆಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀವುಸ್ಪರುಸನಂಗೈದು ನೆರೆದಿಟ್ಟರಾಗಿ , 

ನಾನು ನೀನೆಂಬೆರಡಳಿದು , ತಾನು ತಾನಾದ 

ಘನವನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯಾ . || ೨೮ || 

೯೭೬ 

ಎನ್ನಂತರಂಗವೆಂಬ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಿಧಾನ ಭೂಗತವಾಗಿದ್ದಿತಯಾ . 

ಶ್ರೀಗುರುವೆಂಬ ಅಂಜನಸಿದ್ದನು ಬಂದು, 

ಎನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೆಯನಿಕ್ಕಿ , 

ತನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತವೆಂಬ ಮರುಜವಣಿಯ ಹಿಂಡಿ 

ಆ ನಿಧಾನವನೆನಗೆ ಕರತಳಾಮಳಕವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಅನಿಮಿಷನೆಂಬ ಶ್ರೀಗುರು. 
|| ೨೮೨|| 

೯೭೭ 

ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ 

ಒಂದು ಮಹಾಬೆಳಗ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ! 

ಮಹಾ ಮಂಗಳನಿಳಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿಗಳು 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ನಿವಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಯ್ಯಾ ! 
|| ೨೮ || 

೯೭೮ 

ಎನ್ನ ಕಾಯವ ಬಸವಣ್ಣನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ಎನ್ನ ಮನವ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. 

ಎನ್ನ ಭಾವವ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ. - 

ಇಂತೀ ಮೂವರು ಒಂದೊಂದನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರಿಗಳಿಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು . 
|| ೨೮೪ ।। 

೯೭೯ 

ಎನ್ನ ಕಾಯವೆಂಬ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಿ, 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೨೯೫ 

ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುತಿರಲು, 

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿದ ಸಂಸಾರ, ಬಯಲ ಬೆರಸಿ, 

ನಾ ನೀನೆಂಬ ಭೇದವಳಿದು, 

ಮಹಾದಾನಿ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಜಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು . II೨೮೫ || 

೯೮೦ 

ಎನ್ನ ತನುವೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯಾ , ಎನ್ನ ಮನವೆ ಮಡಿವಾಳನಯ್ಯಾ , 

ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣವೆ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಘನವನು 

ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪರಮಸುಖಿಯಾಗಿರ್ದೆನು. || ೨೮೬ || 

೯೮೧ 

ಎನ್ನ ಮನದ ಮರವೆ ಭಿನ್ನವಾಗದು. 

ಮರೆದು ಅರಿದೆನೆಂದಡೆ ಅರುಹಿನ ಮರವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆದೆರಪಿಲ್ಲ . 

ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರ ಹೊಯ್ದರೆ ಸೀಳಿ ಹೋಳಾದುದುಂಟೆ ? 

ಅರಿವುದೊಂದು ಘಟ, ಮರೆವುದೊಂದು ಘಟ , ಒಡಗೂಡುವ ಠಾವಿನ್ನೆಂತೋ . 

ಹುತ್ತದ ಬಾಯಿ ಹಲವಾದಡೆ ಸರ್ಪನೈದುವಲ್ಲಿ ಒಡಲೊಂದೆ ತಪ್ಪದು. 

ತನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಭೇದವಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವಿಂಗೆ ಭೇದವುಂಟೆ ( ಗುಹೇಶ್ವರ] 11೨೮೭|| 

೯೮೨ 

ಎನ್ನ ಹೃದಯಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಂಗೆ 

ಎನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಎನ್ನ ಪರಮವೈರಾಗ್ಯವೆ ಪುಷ್ಪದಮಾಲೆ 

ಎನ್ನ ಸಮಾಧಿಸಂಪತ್ತೆ ಗಂಧ, ಎನ್ನ ನಿರಹಂಕಾರವೆ ಅಕ್ಷತೆ, 

ಎನ್ನ ಸದ್ವಿವೇಕವೆ ವಸ್ತ್ರ , ಎನ್ನ ಸತ್ಯವೆ ದಿವ್ಯಾಭರಣ 

ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವೆ ಧೂಪ, ಎನ್ನ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವೆ ದೀಪ, 

ಎನ್ನ ನಿಭ್ರಾಂತಿಯೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಎನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಯವೆ ತಾಂಬೂಲ 

ಎನ್ನ ಮೌನವೆ ಘಂಟೆ, ಎನ್ನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪತೆಯೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ 

ಎನ್ನ ಶುದ್ದಿಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ, 

ಎನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯೆ ಉಪಚಾರಂಗಳು 

ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ( ಲಿಂಗ) ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ 

ಬಾಹ್ಯಕೀಯ ಮರೆದನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೨೮೮|| 



೨೯೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೯೮೩ 

ಎರಡು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಚನೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಎರಡು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಪಿತ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಎರಡು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಆಚಾರ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಎರಡು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಧಾನ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಎರಡು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ 

ರೂಹಿಸಲೆಡೆಯುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೨೮೯ || 

- ೯೮೪ 

ಎರಡು ಕಣ್ಣುಳ್ಳಡೆ ಚತುರ್ಭುಜನೆಂಬೆನು. 

ಮೂರುಕಣ್ಣುಳ್ಳಡೆ ಮಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆನು 

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾದಡೆ ಸದಾಶಿವನೆಂಬೆನು 

( ಹದಿನೈದುಕಣ್ಣಾದಡೆ ಪರಶಿವನೆಂಬೆನು?) 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ ಅಂಗಾಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿದಡೆ 

ನಿರುಪಮ ಮಹಿಮ ಅಲ್ಲಯ್ಯನೆಂಬೆನು. 11೨೯OI 

೯೮೫ 

ಎರಡು ನೇತ್ರ ಒಂದಾದ ಭಾಳನೇತ್ರವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗೋಳಕಕ್ಕೆ ಕೂಟವು. 

ಒಂದು ಲಿಂಗ ಎರಡಾದುದೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು. 

ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಹಸ್ತಂಗಳಿಗೆರಡು ನೇತ್ರಂಗಳೆ ಕುಚಂಗಳು, 

ಆ ಕುಚಂಗಳು ಹಿಡಿಯಲಿಕೆ, 

ಈ ಕುಚವೆರಡು ಗುಹ್ಯ ಒಂದುಕೂಡಿ ತ್ರಿಕೂಟವೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ತ್ರಿಕೂಟವೆಂಬ ಶಾಂಭವಪುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವೇಕವಾದ ಬಳಿಕ, 

ತನುತ್ರಯದ ವಿಕಾರವ ಹೊದ್ದಲಾಗದು. 

ವಿಕಾರವ ಹೊದ್ದಿದರೆ ಮೀಸಲೋಗರವ ಶುನಿಮುಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತ್ತು 

ಆ ಜೀವಾತ್ಮಪದಾರ್ಥವು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದು, 

ಅವರ ತೆರನೆಂತಾಯಿತ್ತೆಂದಡೆ ; 

ಜನ್ಮದಾರಿದ್ರನು ನಿಕ್ಷೇಪವಂ ಕಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ ದಿಗಿಲುಬಿದ್ದು ಸತ್ತಂತಾಯಿತ್ತು. 

ಅಂಥ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ದುರ್ಮರಣನ ಕಂಡು ಹೇಸಿ, 

ತಮ್ಮ ತನುತ್ರಯವಿಕಾರಮಂ ಪೊರ್ದದೆ, 

ಲಿಂಗ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂಗವಾಗಿ, ಮನ್ಮಥರತಿಯೆಂಬ ನರಕವ ಬೀಳದೆ, 

ಅಕ್ಷಯಸುಖಿಗಳಾದರು ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 
|| ೨೯೧II 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೯೭ 

೯೮ 

ಎರಡು ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಕರಡಿಯ ಮಿಳಿಯ ಮಾಡಿ, 

ಹುಲಿಯನೂ ಎತ್ತನೂ ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದವರಾರೊ ? 

ಎರಡರ ಎಂಟೆರಡರ, ಆರರ ( ಆರೆಡರ?), ನಾಲ್ವೆರಡರ 

ಶರಧಿ ಶರಧಿಯ ಕೂಡಿ ಮೊರೆವುದಿದೇನೊ ? 

ಕುರುಡ ಹೆಳವನ ಕೈವಿಡಿದು ನಡೆವಂತೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗನಿರಾಳದ ನಿಲುವು. 11೨೯೨|| 

೯೮೭ 

ಎರಡು ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಹಳ್ಳವ ಮಿಳಿಯ ಮಾಡಿ, 

ಬಾವಿಯನುತ್ತೆನೆಂಬ ಮರುಳತನವ ನೋಡಾ! 

ತೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾರುಗೋಲನಿಕ್ಕಿ 

ಹುಟ್ಟ ಮುರಿದು ಹೋದಅಂಬಿಗನ ನೋಡಾ. 

ಮರೆದು ಮಲಗಿದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಿವಿಯ ಇಲಿ ಮೇದಂತೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ನಿರಾಳದ ನಿಲವು. || ೨೯೩ || 

೯೮೮ 

ಎರಡೆಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೀತವ ಹಾಡಿದರೇನಯ್ಯಾ ? 

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ . 

ಮನವು ಘನವ ನೆಮ್ಮದು, ಘನವು ಮನವ ನೆಮ್ಮದು. 

ಹಾಡಿದರೇನು ಓದಿದರೇನು ? 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನೀನೊಲಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಎರಡೆಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೀತವೆಲ್ಲವೂ 

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಮಾತಿನೊಳಡಕವಯ್ಯಾ . 11೨೯೪|| 

೯೮೯ 

ಎರಡೊಂದು ಮುಕ್ಕೂಟದೊಳು ಲಿಂಗದೆಡೆಯಾಟವಿರಲು , 

ಬೀಜಕ್ಷೇತ್ರದೆರಕ ಹರಿಹರಯೋಗ, 

ವಿರತರತಿ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದುವೆ ಗರ್ಭಾದಾನ. 

ಪರಮಬೀಜಾವಾಪವಿದರ ಫಲನಿರ್ವಾಣ ! 

ಸರಸಲಿಂಗದ ನಿಷೇಕವನರಿವುದೆ ಸಾಜ , 

ಗುರುವೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗಕಮಲಾರ್ಚನೆಯನು. 

ಇದು ಗುಹ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೨೯೫11 



೨೯೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೯೯೦ 

ಎಲೆ ಬಸವಣ್ಣ ನಾವು ಬಹುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೆ 

ಬಂದಹರೆಂದು ಶುಭಸೂಚನೆ ತೋರಿತ್ತೆಂದೆ. 

ಮನೆಯ ಮೀರಿ ಮಂದದ ದೈವ ಉಂಟೆ ಎಂಬುದ ತಿಳಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . ||೨೬|| 

660 

ಎಲೆ ಮನವೆ, 

ಎಲ್ಲಿ ಹವಣಿಸಬಾರದ ಅಖಂಡ ಬೆಳಗು ತೋರುತ್ತಿಹುದು 

ಅದೀಗ ನಿನ್ನ ನಿಜ. 

ಎಲೆ ಮನವೆ, 

ಆವಲ್ಲಿ ನೀನೆಂಬ ಶಂಕೆ ಹಿಂಗಿ ತಾನೆ ತೋರುತ್ತಿಹುದು 

ಅದೀಗ ನಿನ್ನ ನಿಜ. 

ಎಲೆ ಮನವೆ, 

ನಿನ್ನ ನಿಜವನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಕೇವಲಮುಕ್ತಿ , 

ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿವ 

ಸಹಜಭಕ್ತಿಯ ಕುಳ ಕಾಣಾ 

ಎಲೆ ಮನವೆ-ನೀನಿದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊ ಮರೆಯದೆ. 
|| ೨೯೭|| 

೯೯೨ 

ಎಲೆ ಮನವೆ; ನೀ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ತಿಳಿವಡೆ 

ಆ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳು: 

ಅದುಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಅದು ವರ್ಣಾತೀತ. 

ನೀನದನರಸುವಾಗ ನಿನಗಾವಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ತೋರಿತ್ತು , 

ಅದೀಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ನೆಲೆ. 

ಆ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನೀ ನಿರ್ಗಮನಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಅದೇ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ಜ್ಞಾನದ ತೋರಿಕೆ ! 

ಆ ತೋರಿಕೆಯ ಅಖಂಡ ಬೆಳಗಿನ ಹೊಳಹಿನೊಳಗೆ 

ನೀ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಶ್ರೀಚರಣವನರಸಿಕೊಂಡು 

ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಲೆ ಮನವೆ. 
|| ೮ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೨೯೯ 

೯೯೩ 

ಎಲೆಯಿಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷ ಉಲಿಯಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಜಲವಿಲ್ಲದ ತಟಾಕ ತೆರೆಗೊಡಲುಂಟೆ ? 

ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಗ ವಾದವಂಗೆ, ನುಡಿಗೆಡೆಯುಂಟೆ ? 

ಸಮಯವ ಸಾಧಿಸುವನ್ನಬರ ಎಂತು ನಿಜನಿಃಪತಿಯಪ್ಪುದು ? 

ಭ್ರಾಂತುಮರ್ಕಟನ ವೃಶ್ಚಿಕ ಹೊಯಿದಂತೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಮರೆದಾಡಬೇಡವೆಲೆ ಭ್ರಾಂತುಯೋಗಿಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ . 11೨೯೯ || 

೯೯೪ 

ಎಲ್ಲರಂತೆ ನುಡಿದು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಡೆದು 

ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಂಸಾರವ ಬಳಸುತ್ತಿಪ್ಪರೆಂದು 

ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕಾಣಬಹುದೆ ನಿಜ ದೊರೆಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಿಗಳ ? 

ಅವರ ಮನೋಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಶಿವಜ್ಞಾನಬೀಜವು ಹೊಳ್ಳಪ್ಪುದೆ ? 

ಉರಿಯದಿದ್ದಡೂ ಕಿಚ್ಚನೊರಲೆ ಕೊಂಬುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೩OO|| 

೯೯೫ 

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲೆಂಬುದ ಹುಸಿ ಮಾಡಿ, 

ಶಿಲಾಲಿಖಿತವು ಗುರುವಿನ ವಶವಾಗಿ , 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ನಿಲ್ಲದೆತೋರಿ, 

ಮಾಡಿದನು ಶಿಷ್ಯ ತಾನು ಬಲ್ಲಿದ ! 

ಷಡುವಿಧದ ಜವನಿಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿಯೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಅರಿವು! 11೩0೧ | 

೯೯೬ 

ಎಂಗೆ ಪರಿಮಳವ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲದೆ, 

ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪರಿಮಳ ವೇಧಿಸದು ( ಘಟಿಸದು?) 

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಗದು. 

ಇದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಬಾರದು, - 

ಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. || ೩.೦೨|| 



೩೦೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೯೯೭ 

ಏನ ಕಂಡಡೇನಯ್ಯಾ , ತನ್ನ ಕಾಣದಾತ ಕುರುಡ. 

ಏನಕೇಳಿದಡೇನಯ್ಯಾ ತನ್ನ ಕೇಳದಾತ ಕಿವುಡ. 

ಏನ ಮಾತಾಡಿದಡೇನಯ್ಯಾ ತನ್ನ ಮಾತಾಡದಾತ ಮೂಕ. 

ದಿಟದಿಂತ ತನ್ನ ತಾ ಕಾಣಬೇಕು, ದಿಟದಿಂದ ತನ್ನ ತಾ ಕೇಳಬೇಕು, 

ದಿಟದಿಂದ ತನ್ನ ತಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು. 

ಇದೆ ತನ್ನ ನೆಲೆ, ಸ್ವಭೂಮಿ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪುಕಾಣಾ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೩೩|| 

೯೯೮ 

ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ನಾ ನೀನೆಂಬುದ ತಾನೆ ತಂದನು. 

ಇಲ್ಲಾ ದುದ ಉಂಟಾದುದ ಸಾವಿರವನಾಡಿದಡೇನು ? 

ಉಂಟಾದುದನು ' ಇಲ್ಲ ' ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ 

ಆ ' ಇಲ್ಲ ' ವೆ ತಾನೆ ಗುಹೇಶ್ವರ! 
11೩೦೪ || 

೯೯೯ 

ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನದೊಳಗೆ, 

ತಾನೆಂಬುದನಳಿದ ಪರಮಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗೆ, 

ಧ್ಯಾನ ಮೌನದ ಹಂಗುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
112 0311 

೧೦೦೦ 

ಏನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಬಯಲೊಳಗೊಂದು 

ಬಗೆಗೊಳಗಾದ ಬಣ್ಣ ತಲೆದೋರಿತ್ತು . 

ಆ ಬಣ್ಣವು ಆ ಬಯಲ ಶೃಂಗರಿಸಲು, 

ಬಯಲು ಸ್ವರೂಪಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಅಂತಪ್ಪ ಸ್ವರೂಪಿನ ಬೆಡಗು ತಾನೆ, 

' ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಪ್ರಥಮ ಭಿತ್ತಿ . 
11೩0೬ || 

೧೦೦೧ 

ಐದ ಕಟ್ಟಿ ಐದ ನೆಗಪಿ , 

ಮನಪವನಧ್ಯಾನ ಭಾವ ದೃಢದಿಂದ 

ಧ್ಯಾನದಿ ನೋಡಿ; ಕಾಯದ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚವ ಶೋಧಿಸಿ , 
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ಒಳಗೆ ಜಾರಿದ ಅಮೃತವನು 

ವಾಯುಮಂಡಲದಲೆ , ನಾಭಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನುಂಗಿ 

ಮಾಯಾಮಂಡಲ ತೋರಲರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆತ ಶಿವಯೋಗಿ, 11೩. ೦೭|| 

೧೦೦೨ 

ಐದರ ಮಧ್ಯದ ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದಾವೆ ಈರೈದು ಹೆಣನು 

ಬೆಂಬಳುವರು ಬಳಗ ಘನವಾದ ಕಾರಣ 

ಆ ಹೆಣನು ಬೇಯವು, ಕಾಡೂ ನಂದದು 

ಮಾಡು ಉರಿಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೦೮ !! 

೧೦೦೩ 

ಐದಾನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಒಂಟೆ ಹೋದವು, 

ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಯನು ಒಂದು ಎಳಗ ಎಯ್ತಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು. 

ಅರೆಮರುಳಾದವನ ನೆರೆ ಮರುಳಾದವ ಬಲ್ಲನೆ ? 

ಕುರುಬ ಕುರಿಯ ಹಾಲ ಕರೆದು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಕ್ಕೆ , 

ಇಕ್ಕಿದ ಹಾಲ ಬೆಕ್ಕು ಕುಡಿಯಿತ್ತು , 

ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಳುತಿರ್ದ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩0೯ || 

೧೦೦೪ 

ಐದಿಂದ್ರಿಯವನರಿತಲ್ಲದೆ, ಒಂದಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗುಣವನರಿಯಬಾರದು. 

ಆ ಗುಣ ಏಕಮೂರ್ತಿತ್ರಿವಿಧರೂಪಾದ ಕಾರಣ. 

ಪೂಜೆಯೆಂಬುದ ಪುಣ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಡೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಚಂದಯ್ಯ . 1೩೧D !! 

೧೦೦೫ 

ಒಂದಡಕೆಯನಿಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಬಸುರಾಯಿತ್ತು , 

ನಡುಮನೆಯೊಳಗಣ ಕಂಭ ಗಂಡು ಮಗನ ಹಡೆಯಿತ್ತು . 

ಹೊರಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪುಟವ ಹಾಕಿ , 

ಹಾದಿ ಹೋಗೋ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕರುವ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆ. 
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ನಿನ್ನೆ ಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲದಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೇಯ್ತುದ ಕಂಡೆ. 

ಕೊರಳಕೊಯ್ದುದ ಕಂಡೆ, ರಕ್ತವ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ , 

ಸುಡುವುದ ಕಂಡೆ ಬೂದಿಯ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ . 

ಇಷ್ಟ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೧|| 

೧೦೦೬ 

ಒಂದ ಮಾಡ ಹೋದಡೆ ಮತ್ತೋಂದಾಯಿತ್ತೆಂಬ ಮಾತು 

ದಿಟವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ನಿಮ್ಮ ಒಡತಣ ಅನುಭಾವದಿಂದ 

ಗುರುಮುಖ ಸಾಧ್ಯವಾದುದಯ್ಯಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ನನಗೂ 

ಉಪದೇಶವ ಒಂದಾದ ಭೇದವ ಹೇಳಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೩೧೨|| 

೧೦೦೭ 

ಒಂದ ಮಾಡಹೋದಡೆ ಮತ್ತೊಂದಾಯಿತ್ತೆಂಬುದು, 

ಎನಗಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾಬಸವಣ್ಣಾ 

ಮಡಿವಾಳನ ಪೂರ್ವಾಪರವನೊರೆದು ನೋಡಿದಡೆ 

ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರ ಎನಗೆ ಅರಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರಸಂಗವ ಮಾಡಬಂದಡೆ 

ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರ ಎನಗೆ ಅರಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ಉಭಯ ಸಂಗಸಿದ್ಧಿಯೆಂಬುದು 

ದಿಟವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾಬಸವಣ್ಣಾ . - 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿತಂದೆಗಳ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 

೧೦೦೮ 

ಒಂದಾದುದು ಎರಡಪ್ಪುದೆ ? ಎರಡಾದುದು ಒಂದಪ್ಪುದೆ - [ ಎಂದು] 

ಪರಿಣಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಹುಟ್ಟಲುಂಟೆ ? 

ಬಂದ ಜಂಗಮದ ನಿಲವನರಿಯದೆ, 

ಹಿಂದನೆಣಿಸಿ ಹಲವ ಹಂಬಲಿಸುವರೆ ? 
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ಈ ಒಂದು ನಿಲವಿಂಗೆ ಪರಿಣಾಮವ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ 

ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾರುಸಾವಿರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ 

ಪರಿಣಾಮವಹುದು ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದ ನಿಲವನರಿಯದೆ 

ಮರುಳಾದೆಯಲ್ಲಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೩೧೪ || 

೧೦೦೯ 

ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನಿರಿಸಿ, 

ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತನುವನಿರಿಸಿ, 

ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಚನವನಿರಿಸಿ, 

ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯನಿರಿಸಿ, 

ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನ ನಡುವೆ ನೀನಿರಬಲ್ಲಡೆ, 

ಎನ್ನ ಬೆಸಗೊಳ್ಳಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೧೫II 

೧೦೧೦ 

ಒಂದು ಧನುವಿಂಗೆ ಮೂರಂಬ ಹಿಡಿದೆ. 

ಒಂದು ಬಾಣವ ಬಿಡಲಾಗಿ ಪದ್ಯೋದ್ಭವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಿತ್ತು , 

ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವ ಬಿಡಲಾಗಿ ಪದ್ಯೋದ್ಭವನ ಹೆಡಗಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿತ್ತು. 

ಕಡೆಯ ಬಾಣವು ರುದ್ರನ ಹಣೆಯನೊಡೆದು ಅಲಗು ಮುರಿಯಿತ್ತು . 

ನಾರಿ ಜಾರಿತ್ತು , ನಾರಿಯ ಹೂಳುವ ಹಿಳಿಕು ಹೋಳಾಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಅಲ್ಲಮ ಹಿಡಿದ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಿತ್ತು . 11೩೧೬ || 

೧೦ . 

ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಛಪ್ಪನ್ನ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಒಂದೆಕೀಲಾಗಿ , 

ಆ ಕೀಲಿನ ಸಕೀಲವನಾರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರದೆಂದೂ 

ಭಾವಿಸಿ ಕಂಡರು ಒಂದೆ ಮನದವರು. 

ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆ ಕೀಲಿನೊಳಗಾಗಿ ಜೀವಜೀರ್ಣವಾಯಿತ್ತು . 

ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ನಾನದಕೀಲಗಳ ಸಂಗವನಳಿದು, ಸುಸಂಗವಾಗಿ 

ಶೃಂಗಾರ ಶೃಂಗಾರವಾಗದೆ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಹೊರಗಾದ ! ||೩೧೭|| 
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೧೦೧೨ 

ಒಂದು ಮನ; 

ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ರಯವನು ಒಂದೆ ಬಾರಿ [ ] ನೆನೆವ ಪರಿಯೆಂತೊ ? 

ಅರಿದರಿದು ಲಿಂಗಜಾಣಿಕೆ ! 

ಮುಂದ ನೆನೆದಡೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ; ಹಿಂದ ನೆನೆದಡೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ . 

ಒಂದರೊಳಗೆ ಎರಡೆರಡಿಪ್ಪವೆಂದಡೆ, 

ಅದು ಭಾವಭ್ರಮೆಯಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಲ್ಲ . 

ನಿರುಪಾಧಿಕಲಿಂಗವನುಪಾಧಿಗೆ ತರಬಹುದೆ ? 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಂಗವ ಪರತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತರಬಹುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣವನರಿದೆನಾಗಿ, 

ಎಂತಿರ್ದುದಂತೆ ಸಂತ ! 11೩೧೮ || 

೧೦೧೩ 

ಒಂದು ಮುಳ್ಳ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟಣವ ಕಟ್ಟಿ , 

ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ತಳವಾರ, 

ಆ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ತಳವಾರನ ತಂಗಿ ಮಾತಿನಲಿ ಕಡುಜಾಣೆ. 

ಆಕೆ ಸರ್ಪನ ಸಿಂಬೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಳವಿಲ್ಲದಕೊಡನ ತಕ್ಕೊಂಡು 

ಜಲವಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋದಳು. 

ಆ ಜಲವಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಯೊಳೊಂದು ಬೇರಿಲ್ಲದ ಸಸಿ ಪುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಸಸಿ ವೃಕ್ಷವಾಗಿರಲಾವೃಕ್ಷವ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಮೃಗ ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು . 

ಅದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಕುರುಡ ಕಂಡ. 

ಕೈಯಿಲ್ಲದ ಪುರುಷ ಹೆದೆಯಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲ ಪಿಡಿದು, 

ಅಲಗಿಲ್ಲದಂಬಿನಲ್ಲೆಸೆಯಲಾ ಮೃಗವ ತಾಕಲಿಲ್ಲ . 

ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿರ್ದ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ತಾಕಿತ್ತು . 

ಇದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
- 11೩೧೯ || 

೧೦೧೪ 

ಒಂದೆಂಬೆನೆ ? ಎರಡಾಗಿದೆ; ಎರಡೆಂಬೆನೆ ? ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಒಂದೆರಡೆಂಬ ಸಂದೇಹವಿದೇನೊ ? 

ಅಗಲಲಿಲ್ಲದಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರಾಗದಉಪದೇಶ! 

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರೆಂಬ ಭಾವಕ್ಕೆ ಭೇದವುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
- 11೩೨೦ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೦೫ 

೧೦೧೫ 

ಒಂದೆರಡರ ಮೂರುನಾಲ್ಕರ ಪರಿವಿಡಿಯ ಭಾವವನರಿಯದೆ 

ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾಲೋಕ, ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾಜಗವು 

ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾಈರೇಳು ಭುವನವೆಲ್ಲವು 

ಇತ್ಯ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತ್ತು , ಸ್ಥಿತಿ ಆಯತವಾಯಿತ್ತು 

ಮಾರಾರಿ ಕಟ್ಟಳೆ ವಿಪರೀತವುನೋಡಾ 

ನಾದ ಚಕ್ರಂಗಳ , ಬಿಂದು ಚಕ್ರಂಗಳ, ಕಲಾ ಚಕ್ರಂಗಳ 

ನಿಲ್ಲೆಂದು ನಿಲಿಸಿದ ನಿರ್ವಯ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನು 

ಕಾಲಕರ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗುಣವನತಿಗಳೆದು ನಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಯ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನು 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೆಳಗಾದ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನು 

ಬೆಳಗಪ್ಪ ಬೆಳಗು ಲೀಯವಾಯಿತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನು 11೩೨೧II 

೧೦೧೬ 

ಒಂದೆರಡಾದುದನಾರೂ ಅರಿಯರು: 

ಆ `ಒಂದು' ಒಂದೆ ಆಯಿತ್ತು , ತ್ರಿತತ್ವವಾಯಿತ್ತು , ವೇದಾತೀತವಾಯಿತ್ತು , 

ಭರಿತವಾಯಿತ್ತು , ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿತ್ತು , ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು. 

ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ದೇಹವಾಯಿತ್ತು . 

ಅದು ಅಷ್ಟವಿಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದುದು. 

ಮತ್ತಿರುತಿರ್ದ ಒಂದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಂಕೂಡಿ, 

ಗುಣತ್ರಯಂಗಳಂ ಕೂಡಿ, ನಾನಾತ್ಮನೆನಿಸಿಕೊಂಡು 

ವಿಷಯಾತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೆನಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಪ್ರಾಣಾದಿವಾಯುಗಳಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 

ಸಂಕಲ್ಪ - ವಿಕಲ್ಪವೆಂಬ ಉಭಯ ಕರ್ಮಂಗಳಂ ಕಲ್ಪಿಸಿ 

ನಾನಾಯೋನಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿರ್ದು, 

ಲೋಕಾದಿಲೋಕಂಗಳೋಳು ತೋಳಲಿ ಬಳಲಿ 

ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೂಡುವ ಪ್ರಕಾರಮಂ ಬಯಸಿ 

ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ಅರಸಿ ಹರಿವುತಿಪ್ಪರು ಅಖಿಳ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರು. 

ಇದ ಬೆರಸದೆ; ಬೆರಸಿದ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆನೆನೆದು 

ಶರಣೆಂದು ಶುದ್ದನಾದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೨೨ || 



೩೦೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೦೧೭ 

ಒಂದೆರಡಾದುದ ಬಲ್ಲವರಾರೊ ? 

ಎರಡರೊಳಗಣ ಮೂರಬಲ್ಲವರಾರೊ ? 

ಮೂರರ ಮುಖವನರಿದು ಕೂಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾರೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ. 
- 11೩೨೩H 

೧೦೧೮ 

ಒಂದೆರಡೆಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೊಳಗಾದವರೆಲ್ಲರೂ 

ಬಂದರು ನೋಡಾ ನಾನಾ ಭವದಲ್ಲಿ . 

ಕುಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದರಲ್ಲ ! 

ಒಂದೆರಡನೊಳಕೊಂಡು ನಿಂದ ನಿಲವ, 

ಸಂದಿಲ್ಲದೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪ ಗುಹೇಶ್ವರ ತನ್ನಲ್ಲಿ . 11೩೨೪ || 

೧೦೧೯ 

ಒಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟೆ ನೆರೆದು ಮೂರು ತತ್ತಿಯನಿಕ್ಕ ಕಂಡೆ 

ಆನೆ ಆಡಹೋದರೊಂದು ಚಿಕ್ಕಾಡು ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ 

ನಾರಿಯಾಡಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಕಂಡೆನು 

ಪೃಥ್ವಿ ಮಂಡಲವನೊಂದು ನೊಣ ನುಂಗಿತ್ತು ನೋಡಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಕಂಡವರುಳ್ಳರೆ ಹೇಳಿರೆ . 11೩೨೫!! 

೧೦೨೦ 

ಒಕ್ಕುದು ಪ್ರಸಾದವೆಂಬರು, ಮಿಕ್ಕುದು ಪ್ರಸಾದವೆಂಬರು 

ಒಕ್ಕುದು ಮಿಕ್ಕುದನೆಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು ಕೊಳ್ಳದೆ ? 

ಒಕ್ಕುಮಿಕ್ಕು ಹೋಗುವ ಪಂಚಸಕೀಲವ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸಾದಿ. 
11೩೨೬ || 

೧೦೨ 

ಒಡಲಡಗ ಮಚ್ಚಿದಾತನ ಅಚ್ಚಶರಣನೆಂಬೆ . 

ಮಡಿಲಡಗ ಮಚ್ಚಿದಾತನ ಅಚ್ಚಲಿಂಗವಂತನೆಂಬೆ. 

( ಈ ಒಡಲಡಗು ಮಡಿಲಡಗಿನೊಳಗೆ ಒಂದ ಮಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ?) . 

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಳಯ ತಪ್ಪದು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩೦೭ 

ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಡಲಡಗ ಮಚ್ಚಿ 

ಅಚ್ಚಭವಿಯಾದ ಶರಣನೊಬ್ಬನೆ - ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೩೨೭|| 

೧೦೨೨ 

ಒಡಲುಗೊಂಡ ಮಾನವರೆಲ್ಲರುನೀವುಕೇಳಿರೆ , 

ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವುದು ವಿಧಿ ಮೂರುಲೋಕವನೆಲ್ಲ . 

ಒಡಲು ಒಡವೆಯನು ಒಲ್ಲೆನೆಂಬವರುಗಳಿಗೆ 

ತೊಡರನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಾಯೆ . 

ಆರುದರ್ಶನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ 

ತೊಡರನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಾಯೆ . 

ಮೃಡ ಮೊದಲಾದ ಹರಿ ವಿರಿಂಚಿಗಳನೆಲ್ಲರನು 

ಕೋಡಗದಾಟವ ಆಡಿಸಿತ್ತು , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಯೆ . 
||೩೮|| 

೧೦೨೩ 

ಒಡಲೊಳಗಿದ್ದು ಒಡಲಿಂಗಾಧಾರವಾಗಿ ಒಡಲ ಸೋಂಕದೆ, 

ಒಡಲ ಬೆಳಗುವ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಬೆಳಗಿಂಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಪರಮಚೈತನ್ಯ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ನೋಡಾ! 

೧೦೨೪ 

ಒಳಗ ತೊಳೆದು ಜಲವ ತುಂಬಲರಿಯದ ಅರೆಮರುಳನೇನಾದ ಹೇಳಿರೆ ? 

ಜಲದ ಸಂಗವ ತೊರೆಯಲರಿಯದೆ ಜಲವ ಬಯಸುವನೆಂತಿರ್ದ ಹೇಳಿರೆ ? 

ನೆಲನ ಶೋಧಿಸಿ ನೆಲೆಯನರಿಯದೆ, 

ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಒಡ್ಡ ರಾಮನ ಇರವೆಂತು ಹೇಳಿರೆ ? 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವನರಿಯದ ಮರುಳ 

ಸಿದ್ದರಾಮನೆಂತಿರ್ದಹ ಹೇಳಿರೆ ? ೩.೩OI1 

೧೦೨೫ 

ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಹೊರಗೆ ಕಾಯಲಿಂಗ 

ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ನಾಚದಿದೇನೊ ? 

ಎರಡರ ನಿರಿಗೆಯ ಒಂದೆಂದರಿದಡೆ 

ಅದೇ ಪಥವಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೩೩ || 



೩೦೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೦೨೬ 

- “ ಓಂ ' ಎಂದು ವೇದವನೋದುವ ಮಾದಿಗಂಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ವಿಭೂತಿ. 

ಪುರಾಣವನೋದುವ ಪುಂಡರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಗದು ವಿಭೂತಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದುವ ಸಂತೆಯ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ವಿಭೂತಿ 

ಅಂಗಲಿಂಗಸಂಬಂಧವನರಿದ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ವಿಭೂತಿ. 

ಅಂಗೈಯೊಳಗೆ ವಿಭೂತಿಯನಿರಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಅಗ್ನಿಯ ನೀಡಿ ಗುಣಮರ್ದನೆಯ ಮಾಡಿ 

ಲಿಂಗಉಚ್ಛಿಷ್ಟನಂಗೈದು ? ಲಿಂಗ ಸಮರ್ಪಣಂಗೈದು, 

ಷಡಕ್ಷರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯಂಗೈದು 

ಭಾಳದೊಳು ಪಟ್ಟವಂ ಕಟ್ಟಿ , ವಿಭೂತಿಯ ಧಾರಣಂಗೈದು 

ಹಸ್ತವ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿಸುವವ ಗುರುದ್ರೋಹಿ ಲಿಂಗದ್ರೋಹಿ ಜಂಗಮದ್ರೋಹಿ. 

ಶ್ರೀವಿಭೂತಿಯ ಲಲಾಟಕ್ಕೆ ಧರಿಸಿ ಹಸ್ತವ ತೊಳೆವ 

ಪಾತಕರ ಮುಖವನೋಡಲಾಗದು. 

ಶ್ರೀವಿಭೂತಿಯನು ಶಿವನೆಂದು ಧರಿಸುವುದು, ಪರಶಿವನು ತಾನೆಂದು ಧರಿಸುವುದು. 

ಸಾಕ್ಷಿ : ಕೃತ್ಯೇವ ಜಲಮಿಶ್ರಂತು ಸಮುದ್ಭತ್ಯಷಡಕ್ಷರಿ 

ಧಾರಯೇತ್ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂತು ಮಂತ್ರೇಣ ಮಂತ್ರಿತಂ” 

ಶ್ರೀವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿ ಹಸ್ತವ ತೊಳದಾತಂಗೆ 

ದೇವಲೋಕಮರ್ತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದೆಂದುದಾಗಿ 

ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ, 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನಾದ ವಿಭೂತಿಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . 11೩.೩ . ೨ || 

೧೦೨೭ 

- “ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ' ಎಂಬ ದೇವನಿರಲು 

ಒಡಲುವಿಡಿದು ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಹಂಗಿಗರಾದಿರೆ. 

ಶರೀರ, ಶರೀರ ರಹಿಸಿದ ರೋಹಿಂಗೆ ಮಾಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ 

ಅಂಗಸಂಗಿಗಳೆಲ್ಲರು ಮಹಾಘನವನರಿಯದೆ ಹೋದಿರೆ . 

ಹುಸಿಯನೆಕೊಯ್ದು ಹುಸಿಯನೆ ಪೂಜಿಸೆ 

ನೇಮದೊಳಗಿದು ಸಲ್ಲದು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಬಂಧ 

ತೋರದು ತೋರದು ಬಹುಮುಖಿಗಳಿಗೆ ! 
11೩೩೩ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೦೯ 

೧೦೨೮ 

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯಯೆಂಬುದನರಿಯದೆ 

ಜಗವೆಲ್ಲವುನಾಯಾ[ ಯಿತ್ತು ). 

ತಮ್ಮ ತಾವರಿಯದವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಆಚರಿಸದಿರ್ದಡೆ 

ಆ ನಾಯ ಸಾವು ತಪ್ಪದು. 

ಇನ್ನೆತ್ತಣ ಮುಕ್ತಿ ? ಅವರಿಗೆ ಭೋಧಿಸಿದ್ದಾ [ ಗದು ] 

ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩.೩೪|| 

೧೦೨೯ 

ಓಟೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಯಿ ಮೆದ್ದವರುಂಟೆ ? 

ಕಾಯದ ಗುಣವಿದ್ದಂತೆ ಲಿಂಗವನರಿದವರುಂಟೆ ? 

ಜೋಡು ಹರಿದಲ್ಲದೆ ಕಾಯವನಿರಿಯಲರಿಯದು ಕೈದು. 

ಆ ಭಾವವ ತಿಳಿದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯಬಾರದು 

ಕಾಣಾ, ಎಲೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ . 11೩೩೫|| 

೧0೩೦ 

ಓಡಿನಲೂಟ ಕಾಡಿನಲಾಟ - ವಿಪರೀತ ಚರಿತ್ರ ! 

ಮರುಳಿನಕೂಟ! 

ಕೋವಿದಕೋವಿದ ಅವಿದ ಅವಿದ ಲಿಂಗ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬನೆ ಹೊರಗು, 

ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂತಕರಯ್ಯಾ . 11೩೩೬ || 

೧೦೩೧ 

ಓದಿ ಓದಿ ವೇದ ವಾದಕ್ಕಿಕ್ಕಿತ್ತು . 

ಕೇಳೀ ಕೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂದೇಹಕ್ಕಿಕ್ಕಿತ್ತು . 

ಅರಿದೆ ಅರಿದೆನೆಂದು ಆಗಮ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯಿತ್ತು . 

ನೀನೆ ನಾನೆತ್ತಲೆಂದು 

ಬೊಮ್ಮ ಬಕ್ಕಟ ಬಯಲು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೩೭|| 

೧೦೩೨ 

ಓಹೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ , - 

ಮಹದಾಕಾಶದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ರ್ದ ಶಾಂತ್ಯರ್ಕನ ನಿಲಿ ! 



೩೧೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ದಶಮರುತನ ಹೊಯಿಲಿಲ್ಲದೆ, 

ತಾನೆ ಲಿಂಗದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ನಿಲಿ ! 

ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯೆ ಕರಿಗೊಂಡ 

ಮುಕ್ತಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಧವಳಕಾಂತಿಯ ನಿಲಿ ! 

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಂಗು ಬೇಡವೆಂದು 

ಹೊದ್ದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆಯಂ ತೆಗೆದ 

ಗಿಟಿ ಗಿಟಿ ಜಂತ್ರದ ನಿಲವೊ ! 

ಅಲ್ಲ , ತನ್ನ ನಿಲವನರಿಯದೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿರಲು 

ಉರಿಲಿಂಗೋದ್ಭವವಾದ ಉರಿಲಿಂಗದ ನಿಲವೋ ! 

ಆವ ನಿಲವೆಂದರಿಯಬಾರದು ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಾಶ್ಚರ್ಯ ತೋರಿತ್ತು 

ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ! 11೩೩೮|| 

೧೦೩೩ 

ಕಂಗಳ ಮುಂದಣ ಗೊತ್ತನರಿದು, 

ಕಾವ್ಯದ ಮುಂದಣ ಚಿತ್ರವ ಹರಿದು, 

ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ಮಾಟಕೂಟದ ಚಿತ್ರ ನಿಂದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸ್ಥವಿಲ್ಲ . 

ಹಾಂಗಲ್ಲದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಾರದು 

ಆಯ್ದಕ್ಕಿಯ ಮಾರಯ್ಯಾ , 
11೩೩೯ || 

೧೦೩೪ 

ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ,ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಲಿಂಗ, .. 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಲಿಂಗ ಉಂಟೆಂಬ 

ತ್ರಿವಿಧ ಸಂದನಳಿಯಬೇಕು; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯಬೇಕು. ೩೪OIL 

00238 

ಕಂಗಳ ಸೂತಕ ಕಾಮಿಸಲಾಗಿ ಹರಿಯಿತ್ತು . 

ಮನದ ಸೂತಕ ಮುಟ್ಟಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು . 

ನಾನೆಂಬ ಭಾವ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಯಿತ್ತು ! 
11೩೪ || 

೧೦೩೬ 

ಕಂಗಳೊಳಗಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುರಿಯದ, 

ಕೈಯೊಳಗಣ ಕಪ್ಪರವನೊಡೆಯದ, 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೧ 

ತನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಷೇಪವ ಭೇದಿಸಿ ಕಾಣಲರಿಯದ ಬಿನುಗರೆಲ್ಲ , 

ಹಲುಗಿರಿವುಹರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೩೪೨|| 

೧೦೩೭ 

ಕಂಡುದೆಲ್ಲ ಪಾವನ ಕೇಳಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಮಬೋಧೆ, 

ಮುಟ್ಟಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪರುಷದ ಸೋಂಕು | 

ಒಡನೆ ನುಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕರು. 

ಸುಳಿದ ಸುಳುಹೆಲ್ಲ ಜಗತ್ಪಾವನ, ಮೆಟ್ಟಿದ ಧರೆಯೆಲ್ಲ ಅವಿಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರ, 

ಸೋಂಕಿದ ಜಲವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಂಗಳು . 

ಶರಣೆಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಸಾಯುಜ್ಯರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಸುಳುಹಿನ ಸೊಗಸನುಪಮಿಸಬಾರದು. 
11೩೪೩11 

೧೦೩೮ 

ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಕಲಿಯ ! 

ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ ಯೌವನವಿಲ್ಲದನೇಹವ ! 

ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ ಕೈದುವಿಲ್ಲದಕಲಿತನವ ! 

ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ ಕುಸುಮವಿಲ್ಲದ ಗಂಧವ ! 

ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಮರುಳಶಂಕರನೆಂಬ ನಾಮವ! ೩೪೪11 

ooae 

ಕಂಡೆನೆಂಬುದು ಕಂಗಳ ಮರವೆ, 

ಕಾಣೆನೆಂಬುದು ಮನದ ಮರವೆ, 

ಕೂಡಿದೆನೆಂಬುದು ಅರುಹಿನ ಮರವೆ, 

ಅಗಲಿದೆನೆಂಬುದು ಮರಹಿನ ಮರವೆ. 

ಇಂತು - ಕಂಡೆ ಕಾಣೆ ಕೂಡಿದೆ ಅಗಲಿದೆ ಎಂಬ, 

ಭ್ರಾಂತಿಸೂತಕವಳಿದುನೋಡಲು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನಗಲಲೆಡೆಯಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ, ಎಲೆ ತಾಯೆ . 11೩೪೫ || 

೧೦೪೦ 

ಕಂಡೆಯಾ ಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಣ ಬೊಂಬೆಯ ಸೂತ್ರದ ಇರವಿನಂತೆ, 



೩೧೨ 
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ಕುಂದಣದೊಳಗಡೆಗೆ ತೋರುವ ಮದು ಛಾಯದಂತೆ, 

ನವನೀತದೊಳಗಡಗಿದ ಸಾರದ ಸವಿಯಂತೆ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಕುರುಹು, ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು, 

ಬೆಳಗನರಿಯದಜ್ಯೋತಿಯ ಕಂಡೆಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮರುಳು ಶಂಕರದೇವರ ? 11೩೪೬ || 

೧೦೪೧ . 

ಕಂಬವೊಂದೆ, ದೇಗುಲವೊಂದೆ, ದೇವರೆಂದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯ ಶರಣರ ದೇವರೆಂಬೆನು. 11೩೪೭|| 

୦୦୧୭ 

ಕಟ್ಟಿದಾತ ಭಕ್ತನಪ್ಪನೆ ? ಕೆಡಹಿದಾತ ದ್ರೋಹಿಯಪ್ಪನೆ ? 

ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿಪ್ಪುದೆ ? 

ಕೆಡಹಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಆ ಲಿಂಗವು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಜಗವು ತಾಳಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂಬುದು ಸೂತಕದ ಶಬ್ದ , ಭ್ರಾಂತುವಿನ ಪುಂಜ . 

ಅಂತು ಅದ ಕೇಳಲಾಗದು. 

ಯುಗಜುಗಂಗಳು ಗತವಹವಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗತವುಂಟೆ ? 

ಲಿಂಗವು ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂದು ನಿಂದಿಸಿ ನುಡಿವ 

ದ್ರೋಹಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಲಾಗದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೩೪೮|| 

೧೦೪೩ 

ಕಡುಜಲಕ್ಕೆ ( ಹರಿವ ಜಲಕ್ಕೆ ?) ಇದಿರಾಗಿ ಹರಿವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರವ ಕಂಡು , 

ಬಿಡದೆ ಬೆಂಬತ್ತಿಸುವ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. 

ನಡೆ ನುಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಒಡಲನೊಂದನು ಮಾಡಿ 

ಬಿಡದೆ ವೇಧಿಸುವ ಬೆಡಗ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ! 

ಕಡೆಗೆ ಸೂಸದ ದೃಷ್ಟಿ , ಹಿಡಿದು ತೋಲಗದ ಹಸ್ತ , 

ಬೇಡ ಬೇಡ ತನಗೆನ್ನದ ಸಜ್ಜನ ಮಡದಿ, 

ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅಡಗಿ ಕೂಡುವ ಭೇದ ! 

ನಡುವಿರುಳು ಕೂಡಿನಿಮಿರೆ ಬೆಳಗಾಯಿತ್ತು , 



೩೧೩ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಮಾಡಿ ನೀಡುವನ ಕಂಡು ನಾಡು ಬೀಡೆಲ್ಲ ನೆರೆದು 

ಕೊಡಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಡೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿ, 

ಮಾಡುವರು ಹರಸುವರು ನೋಡುವರು ಮನದಣಿಯೆ 

ಕೊಡುವರುಕೋಟಿ, ಸಹಜ ಒಂದೆ ಎಂದು ! 

ಜೋಡತೊಡದಾತನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ,ಕೂಡೆ ಘಾಯವಿಲ್ಲದುದ ಕಂಡು, 

ನೋಡಿರೆ ಮಸೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಹಾಂತನ ! 

ಬೇಡುವೆನು ಕರುಣವನು, ಪಾದ ( ವ ) ನೊಸಲಲ್ಲಿ ಸೂಡುವೆನು 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. 
||೩೪೯ || 

೧೦೪೪ 

ಕಡೆನಾಡಲಿಂಗವ ನಡುನಾಡಿಗೆ ತಂದೆನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವ 

ಮುಂದುಗೊಂಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ 

ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಶಿವಾಲಯವೆಂಬ ಬಯಲಭ್ರಮೆ 

ಇದೆಲ್ಲಿಯದು ಹೇಳಾ ? 

ಮಹಾಘನಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಗದ ಜೀವರಾಶಿಗಳು 

ಶಿವಾಲಯವಾಗಬಲ್ಲವೆ ? 

ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾರುಸಾವಿರ ಲಿಂಗವ 

ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿದುಕೊಳ್ಳಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋದುದ 

ಮರೆದೆಯಲ್ಲಾ ಮರುಳ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 
|| ೩೫OIL 

೧೦೪೫ 

ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಶವ ತಿರುಗಿದೆನು, 

ಹವಣಿಲ್ಲದ ಕಂಥೆಯ ತೊಟ್ಟೆನು, 

ಹಸಿವಿಲ್ಲದಕಪ್ಪರವ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡ ಬಂದೆನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಹಸಿದನು, ಉಣಲಿಕ್ಕು ಏಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೩೫೧|| 

೧೦೪೬ 

ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರ್ದವನ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆನು. 

ನೋಡೂದನೋಡಲರಿಯದೆಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ . 

ನೋಡೂದನೋಡಬಲ್ಲಡೆಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಗಲಲಿಲ್ಲ . 
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ನೋಡದಕೂಡದ ಅಗಲದ ಸುಖವನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲನು. 11೩೫೨|| 

೧೦೪೭ 

ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಣೋಳುಕಣ್ಣು .ಕಣೇ ನೇತ್ರ . 

ನೇತ್ರವೆ ಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರವೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೆ ಗುಹ್ಯ . 

ಗುಹ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಹ್ಯ , ಗೋಪ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ಯ, ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ . 

ಈ ನೇತ್ರಮಹಿಮೆಯ ಗುಹೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ 

ಕಣ್ಣುಗೆಟ್ಟಣ್ಣಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರುನೋಡಯ್ಯ . 
112 211 

೧೦೪೮ 

ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಣ ಕಸ, ಕಾಲೊಳಗಣ ಮುಳ್ಳು , 

ಮನದೊಳಗಣ ಶಂಕೆ ಹರಿಯಿತ್ತು , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಭಾವ ನಿರಾಳವಾದಲ್ಲಿ ! 11೩೫೪|| 

೧೦ರ್೪ 

ಕಣ್ಣು ಕಂಡಲ್ಲದೆ ಮನ ನೆನೆಯದು. 

ಆ ಮನ ನೆನೆದಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲು ನಡೆವುದು. 

ಕಾಲು ನಡೆದಲ್ಲದೆಕಾರ್ಯವಾಗದು. 

ಕಾಲೆಂದಡೆ ನೀ ಚರಿಸುವ ವರ್ತನೆ. 

ಆ ವರ್ತನಾಚಾರವೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗವು. 

ಇದು ಕಾರಣ - ಲಿಂಗವ ಹಿಂಗಿದ ಮಾಟ 

ಮೀಸಲಿಲ್ಲದ ಮನೆದೇವರ ಹಬ್ಬದಂತೆ ! 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ . 

ಇದೇ ಬೇಹ ಶೌಚಕೇಳಾ ಚಂದಯ್ಯಾ . _ 11೩.೫೫|| 

೧೦೫೦ 

ಕಣ್ಣೆ ಕಾಬಡೆ ರೂಪಲ್ಲ .ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕವಡೆ ದೇಹಿಯಲ್ಲ . 

ನಡೆವಡೆ ಗಮನಿಯಲ್ಲ . ನುಡಿವಡೆ ವಾಚಾಳನಲ್ಲ . 

ನಿಂದಿಸಿದಡೆ ಹಗೆಯಲ್ಲ . ಹೊಗಳಿದವರಿಗೆ ಕೆಳೆಯಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲುವು ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದೆ ? 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀನು ಮರುಳಾದೆಯಲ್ಲಾ 
11೩೫೬ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
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೧೦೫೧ 

ಕನಕಾಚಲದಲ್ಲಿ ದಿನನಾಯಕ ಎಂಬ ರತ್ನ ಹುಟ್ಟಿ , 

ಅಹುದಲ್ಲ ( ಅಹುದು ಅಲ್ಲ ?) ಎಂಬ ಕೊಳಗದಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆವುತ್ತೈದಾನೆ. 

ಕೋಳಗದ ಕೊರಳು ತುಂಬಿ ಅಳೆವಾತನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಕಂಗಳು ತುಂಬಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಯಿತ್ತು ! 
11೩.೫೭|| 

೧೦೫೨ 

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಣ ರೂಪನರಸಿಯೂ ಕಾಣರು. 

ಹೊಳೆವುತ್ತಿದೆ ಧ್ರುವ ( ಭೂ ?) ಮಂಡಲದೊಳಗೆ 

ಇದ ಬಲ್ಲವರೊಳಗಿಪ್ಪ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೩.೫CII 

೧೦೫೩ 

ಕಬ್ಬಿನ ರಸದೊಳಗಣ ಮುತ್ತನೊಡೆದು ನೋಡಲು 

ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲಣ ನೀಲದ ಪ್ರಭೆಯ ನೋಡಾ! 

ವಜ್ರದ ಚಂಡಿಕೆ ( ಚಂದ್ರಿಕೆ ? ) ಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಳುವರು ! 

ಉಭಯ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅರಿಯಬಾರದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾನುಭಾವಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು. 
|| ೩ . ೨ || 

೧೦೫೪ 

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆವುದಯ್ಯ ಕರಿಯ ಭೂಮಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ , 

ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ ಬೆಳೆವುದಯ್ಯ ಜಲ ಪ್ರಮಾಣದಿರ್ದಲ್ಲಿ , 

ದಾರಿದ್ರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬೆಳೆವುದಯ್ಯ , 

ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಸಲೆ ಸಂದ ಶರಣರಾದ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿ ಬೆಳವುದಯ್ಯ . 

ಜಟ್ಟಿ ಮಾಸಾಳರಿರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗ ಘನವನಪ್ಪು ದಯ್ಯ , 

ಇಷ್ಟ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ. 11೩೬OI! 

೧೦೫೫ 

ಕರ ಚರಣಾದಿಗಳು ಬೇರಾದವಲ್ಲದೆ 

ಅರಿದು ಮುಟ್ಟುವುದು ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮ . 

' ಬಿಂದುವಿನ ಒಂದು ಸಾರದಲ್ಲಿ . 

ಸಸಿ ಹಲವು ನಾಮ ಬೆಳೆವಂತೆ 



೩೧೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ' ನಾ ' ನೀ ” 

ಎಂಬ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ . 11೩೬೧|| 

೧0೫೬ 

ಕರಸ್ಥಲದ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೊಂದು ಘನಲಿಂಗದ ಬೆಳಗ ಕಂಡೆ. 

ಮಹಾಮಂಗಳನಿಳಯನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 

ಮಹಾಮಂಗಳನಿಳಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು , ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ವಾರ್ತೆ. 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ನಿವಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು . - 11೩೬೨|| 

೧೦೫೭ 

ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗ ಮನಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯವಾಗಿ 

ಮನಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ 

ಇನ್ನು ಭಿನ್ನಭಾವಕ್ಕೆ ತೆರಹುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಬೆರಸಿ ಸಮರಸವಾದ ಬಳಿಕ 

ಎರಡೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . .. | ೩೬೩ || 

೧೦೫೮ 

ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗವೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ವೇಧಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಕಾಯ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಅಂತಾದ ಮಹಾಘನಲಿಂಗವೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವೇಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು , 

ಅಂತಾದ ಮಹಾಘನಲಿಂಗವೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ವೇಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಅಂತಾದ ಮಹಾಘನಲಿಂಗವೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಅಂತಾದ ಕಾರಣ - ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣಂಗೆ , 

ಅರಿವರತು ಕುರುಹು ನಿಷ್ಪತಿಯಾಗಿ, 

ತಾನೆಂಬ ಭಾವವುಉರಿಯುಂಡ ಕರ್ಪುರದಂತಾಯಿತ್ತು ! || ೩೬೪|| 

೧೦೫೯ 

ಕರಿಯು ಸ್ಪರ್ಶನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿಯಿತ್ತು . 

ಪತಂಗನು ರೂಪೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿಯಿತ್ತು . 

ಶೃಂಗನು ಗಂಧೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿಯಿತ್ತು , 

ಕುರಂಗನು ಶಬೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿಯಿತ್ತು . 

ಮತ್ತ್ವವುರಸನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿಯಿತ್ತು . 
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ಇಂತೀ ; ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯೋದ್ರೇಕದಿಂದ 

ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಪ್ರಳಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ, ಒಂದು ಘಟದಲ್ಲಿ ತಾಳಿಹ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, 

ಮರವೆ ಎಡೆಗೊಂಡು ದೇಹಮೋಹಭ್ರಾಂತು ಮುಸುಕಿ 

ಮಾಯೆಯ ಬಾಯ ತುತ್ಯಹುದು 

ಚೋದ್ಯವೇನು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೩೬೫ || 

೧೦೬೦ 

ಕರು( ರ?) ಣ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಲೆಂದು ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಕೈಯ ನೀಡಿದಡೆ 

ಆ ಪುಷ್ಪ ಕರಣದೊಳಗಡಗಿತ್ತಯ್ಯ . 

ಷೋಡಶ ಕಳೆ ಹದಿನಾರರೆಸಳು ವಿಕಸಿತವಾಯ್ತು . 

ಪುರುಷ ಪುಷ್ಪದ ಮರನು, 

ಅದು ಓಗರದ ಗೊಬ್ಬರವನುಣ್ಣದು, ಕಾಮದ ಕಣ್ಣಿರಿಯದು. 

ನಿದ್ರೆಯ ಕಷ್ಟೊತ್ತದು. 

ಅರುಣ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳಿಬ್ಬರ ತೆರೆಯುಂಡು ಬೆಳೆಯದ ಪುಷ್ಪ 

ಲಿಂಗವೆ ಧರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತ್ತು , 

ಆ ಪುಷ್ಪ ನೋಡಾ! 

ಆ ಪುಷ್ಪವೆಂದಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಲ್ಲೆಂದು 

ಗುಹೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದ. 
11೩೬೬ || 

೧೦೬೧ 

ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟನೆಕೊಯ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಾರವ ಕಂಡೆ, 

ಮೇಲೊಂದು ಕಂಬವ ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ ! 

ಕಂಬವ ಖಂಡಣೆಯ ಮಾಡಿ ಮಹಾಬೆಳಗನೆ ಕಂಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂದನು. 11೩೬೭|| 

೧೦೬೨ 

ಕರ್ಮದ ಗಡಣ ಹಿಂಗಿದುವಿಂದು, 

ಪಾಪದ ಬಲೆ ಬಳಸಿ ಹೋದವು. 

ಬಲ್ಲೆನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದೆನಾಗಿ , 



೩೧೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಮಾಯೆಯ ತಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೋದೆನು. 

ಇನ್ನು ಮರಳಿ ಬಾರೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಾಣೆ || ೩೬೮|| 

೧೦೬೩ 

ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಕಾಯ , ಕರಣವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣ. 

ಮಥನವಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದ , ಗಮನವಿಲ್ಲದ ಮನ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಬರವು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಮೆಚ್ಚು ನೋಡಾ. 
||೩೬೯ || 

೧೦೬೪ 

ಕರ್ಮವೆ ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಮಾಡುವಾಗ 

ಜ್ಞಾನವನರಿವ ನೆಲೆ ಶುದ್ದ ವಿನ್ಯಾವುದು ? 

ಸಾವನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಾದುವ ಠಾವಿನ್ನಾವುದು ? 

ಅರಿದುದ ನೇತಿಗಳೆದು; ಮೇಲರಿದುದ ಕರಿಗೊಳುತ್ತ 

ತುಷವ ನೀಗಿದ ತಂಡುಲದಂತೆ 

ಕಾಯದ ದೆಸೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿವುದಕ್ಕೆ . ||೩೭OIL 

೧೦೬೫ 

ಕಲಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನರಿದುಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 

ಹಲವುದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೊಳಲುತೈದಾನೆ ! 

ಕಂಡವರು ತೋರಿರೆ, ಕೇಳಿದವರು ಹೇಳಿರೆ, 

ಬುದ್ದಿಗೆಟ್ಟವ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆಸಗೊಳ್ಳುತೈದಾನೆ ! 

ತಲೆ ತಲೆಯನೆ ನುಂಗಿ ಹಲವುದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ತಲೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ! 
||೩೭೧|| 

೧೦೬೬ 

ಕಲ್ಪಿತವೆಂಬ ಭಕ್ತ ಮಾಡಿದ ಸಯಧಾನವ ನೋಡಾ! 

ಅನಂತಕೋಟಿ ಅಜಾಂಡಗಳೆ ಸಯಧಾನವಾಗಿ 

ಸವಿಕಲ್ಪ ವಿಷಯಂಗಳೆ ಶಾಕವಾಗಿ 

ಸರ್ವವಾಸನೆ ಎಂಬುದೆ ಅಭಿಘಾರವಾಗಿ 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಭಾಜನದಲ್ಲಿ ಎಡೆಮಾಡುತ್ತಿರಲು 
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ಉಣ ಬಂದ ಹಿರಿಯರುಉಣುತ್ತಿದ್ದುದನೋಡಿರೆ ! 

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಿತವೆಂಬ ಮಹಂತ ಬರಲು, 

ಸಯಧಾನವಡಗಿತ್ತು , ಭಾಜನ ಉಳಿಯಿತ್ತು . 

ಆ ಭಾಜನವನುತ್ತಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 

ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೩೭೨|| 

೧೦೬೭ 

ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪ್ರಣತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬ ತೈಲವನೆರೆದು, 

ಆಚಾರವೆಂಬ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬಜ್ಯೋತಿಯ ಮುಟ್ಟಿಸಲು 

ತೋಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಿತಯ್ಯಾ ಶಿವನ ಪ್ರಕಾಶ ! 

ಆ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತಗಣಂಗಳು. 

ಶಿವಭಕ್ತರಿರ್ದಕ್ಷೇತ್ರವೆ ಅವಿಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು ಹುಸಿಯೆ ? 

ಶಿವಭಕ್ತರಿರ್ದ ದೇಶ ಪಾವನವೆಂಬುದು ಹುಸಿಯೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಕಂಡು 

ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. || ೩೭೩ || 

೧೦೬೮ 

ಕವಿತ್ವಸಾಧಕರೆಲ್ಲರು ಕಳವಳಿಸಿ ಕೆಟ್ಟರು. 

ವಿದ್ಯಾಸಾಧಕರೆಲ್ಲರು ಬುದ್ದಿ ಹೀನರಾದರು. 

ಪವನ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರು ಹದ್ದು ಕಾಗೆಗಳಾದರು. 

ಜಲಸಾಧಕರೆಲ್ಲರು ಕಪ್ಪೆ ಮೀನಗಳಾದರು. 

ಅನ್ನ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರು ಭೂತಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರು . 

ಬಸವಣ್ಣ , ಸದ್ದುರುಸಾಧಕನಾಗಿ 

ಸ್ವಯಲಿಂಗವಾದ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೭೪|| 

೧೦೬೯ 

ಕಾಗೆಯ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲ . 

ಕೋಣನ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ . 

ಕೋಡಗನ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ . 

ನಾಯ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಲ್ಲ . 

ಹೇಯವ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಶರಣನಲ್ಲ . 

ಇಂತೈವರ ತಿಂದವನಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ ! 11೩. ೭೫ || 



೩೨೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೦೭೦ 

ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಉಂಬವರೆಲ್ಲರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ . 

ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಬವರೆಲ್ಲರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ . 

ದಳಾದಳಿಯಲುಂಬವರೆಲ್ಲರು ಯಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ . 

ಇವಾವವನೂ ಹೊದ್ದದೆ ಭಕ್ತಿಭಿಕ್ಷವನುಂಬವರೆಲ್ಲ 

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೭೬ || 

೧೦೭೧ 

ಕಾಡುಗಿಚ್ಚೆದ್ದಡೆ ಅಡವಿಯೆ ಗುರಿ. 

ನೀರುಗಿಚ್ಚೆದ್ದಡೆ ಸಮುದ್ರವೆ ಗುರಿ . 

ಒಡಲುಗಿಚ್ಚೆದ್ದಡೆ ತನುವೆ ಗುರಿ . 

ಕಾಲಾಗ್ನಿಯೆದ್ದಡೆ ಲೋಕಂಗಳೆ ಗುರಿ. 

ಶಿವಶರಣರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯೆದ್ದಡೆ ನಿಂದಕರೆ ಗುರಿ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಯದ ಹೊಡೆಗಿಚ್ಚಿಂಗೆ 

ನಾನು ಗುರಿಯಲ್ಲ ಕೇಳಾ. || ೩೭೭|| 

೧೦೭೨ 

ಕಾಣದುದ ಕಂಡೆ,ಕೇಳದುದ ಕೇಳಿದೆ 

ಮುಟ್ಟಬಾರದುದ ಮುಟ್ಟಿದ, ಅಸಾಧ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿದ, 

ತಲೆಗೆಟ್ಟುದ ತಲೆವಿಡಿದ, ನೆಲೆಗೆಟ್ಟುದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಅಜಗಣ್ಣಂಗೆ 

ಶರಣೆಂದು ಶುದ್ಧನಾದೆನು. 
11೩೭೮।। 

೧೦೭೩ 

ಕಾಣಬಹ ತನು, ಕೇಳಬಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ 

ಆಳವಾಡಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಲೋಕವನು, 

ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮವೆ! 

ಅಣಕಿಸಿ ಲೋಕವನು ಕಾಡುತ್ತದೆ, 

ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮವೆ! 

ಬೊಮ್ಮ ತಾನೆಂದರಿದು ಸಂಸಾರದ ಬೇರ ಹರಿಯಬಲ್ಲ [ ] 

ಶರಣನೊಬ್ಬನೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೩೭೯ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩೨೧. 

೧೦೭೪ 

ಕಾಣಬಾರದ ಗುರು ಕಣ್ಣೆ ಗೋಚರವಾದಡೆ: 

ಹೇಳಲಿಲ್ಲದ ಬಿನ್ನಪ್ಪ , ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲದ ಹಸ್ತಮಸ್ತಕಸಂಯೋಗ. 

ಹೂಸಲಿಲ್ಲದ ವಿಭೂತಿಯ ಪಟ್ಟ ,ಕೇಳಲಿಲ್ಲದ ಕರ್ಣಮಂತ್ರ . 

ತುಂಬಿ ತುಳುಕದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆಗಮವಿಲ್ಲದ ದೀಕ್ಷೆ , 

ಪೂಜೆಗೆ ಬಾರದ ಲಿಂಗ, ಸಂಗವಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ. 

ಸ್ವಯವಪ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ, 

ಅನುಗೊಂಬಂತೆ ಮಾಡಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1120011 

೧೦೭೫ 

ಕಾಮದಿಂದ ಕಂಡ,ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಅಸ್ಥಿ , 

ಲೋಭದಿಂದ ಸಕಲ ವಿಷಯಂಗಳು, 

ಮೋಹದಿಂದ ನೋಡಿಹೆನೆಂಬುದೆಲ್ಲವುಕಾಮನ ಬಲೆಯೊಳಗು. 

ಕಾಮನ ಗೆದ್ದ ಠಾವಾವುದು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ? 
11೩೮೧|| 

೧೦೭೬ 

ಕಾಮನ ಕಣ್ಣ ಮುಳ್ಳ ಕಳೆದು 

ಭೂಮಿಯ ತೈಲದ ಸೀಮೆಯ ಕೆಡಿಸಿ 

ಹೋಮವನುರುಹಿ ದಕ್ಷನ ತಲೆಯನರಿದು 

ನಿಸ್ಸಿಮನಾದ ಮಹಿಮನ ನಿಲವನರಿಯಬಹುದೆ ? 

ಅರಿವಿಂಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಉಪಮೆಗೆ ಕಡೆಮುಟ್ಟದು! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕರುಣಪ್ರಸಾದಿ ಮರುಳಶಂಕರದೇವರೆಂತಪ್ಪನೆಂಬುದ 

ತಿಳಿದು ನೋಡಾಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . 11೩೮೨ || 

೧೦೭೭ 

ಕಾಮನಕೋಲುವಲ್ಲಿ ಹೋಮವ ಸುಡುವಲ್ಲಿ 

ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರದಕೀಲನರಿವಲ್ಲಿ 

ಆತನ ' ಯೋಗಿ' ಎನಬೇಡ ಆತನ 'ಭೋಗಿ' ಎನಬೇಡ, 

ಆತನೆ ಅಚ್ಚಲಿಂಗೈಕ್ಯನು! 

ಹಸಿವ ಮರೆದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನವರತಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯದೇವರು ತಾನೆ ! 
||೩೮ || 



೩೨೨ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೦೭೮ 

ಕಾಮವಿಲ್ಲ ,ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲ , ಲೋಭವಿಲ್ಲ , 

ಮೋಹವಿಲ್ಲ , ಮದವಿಲ್ಲ , ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ , ಹಸಿವು, ತೃಷೆ, 

ವಿಷಯ, ವ್ಯಸನವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ , ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಮುನ್ನಿಲ್ಲ , 

ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ , ಪಾಪವಿಲ್ಲ , ಆಚಾರ ಅನಾಚಾರವೆಂಬುದಿಲ್ಲ , 

ಸದಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 11೩೮೪|| 

೧೦೭೯ 

ಕಾಮ ಸತ್ಯವ ತಿಂದಿತ್ತು ,ಕ್ರೋಧಜ್ಞಾನವ ತಿಂದಿತ್ತು , 

ಲೋಭ ಧರ್ಮವ ತಿಂದಿತ್ತು , 

ಮೋಹ ವಿರಕ್ತಿಯ ತಿಂದಿತ್ತು , ಮದ ಭಕ್ತಿಯ ತಿಂದಿತ್ತು , 

ಮತ್ಸರ ಯು ( ಮು ?)ಕ್ರಿಯ ತಿಂದಿತ್ತು . 

ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಲೋಭಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸಲ್ಯವೆಂಬ 

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿವು ನಿಮ್ಮ ನೈದಲರಿಯದೆ, 

ಈ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ವಿರಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಸದ್ವರ್ತನೆಯ , 

ದುರ್ವತ್ರನೆಯೆಂಬರಿಷಡುವರ್ಗಂಗಳೆಂಬ ನಾಡ ನಾಯಿಗಳೆ ತಿಂದವು. 

ಎನಗೆ ಸದ್ವರ್ತನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರದೇಶಿಕನಾದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೩. ೮೫ ।। 

೧೦೮೦ 

ಕಾಮಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ. 

ಕಲ್ಪಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ 

ಭಾವಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ 

ರೂಪಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ 

ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಕಂಡು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಅನುಶ್ರುತವಯ್ಯಾ ! 
11೩೮೬ || 

೧೦೮೧ 

ಕಾಯ ಉಭಯಭೇದವಾಗಿ , ಆತ್ಮನೇಕವಾಗಿ; 

ಕಾಯ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಪ್ರಾಣ ಜಂಗಮವಾಗಿ; 

ನಾ ಹಿಡಿದ ರೂಪು ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ; 

ಅರಿದರಿದು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆನೆವುತ್ತಿದ್ದೆನು. 
11೩೮೭|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೨೩ 

೧೦೮೨ 

ಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯವಾಗಿ , ತನುವಿಂಗೆ ತನುವಾಗಿ . 

ಮನಕ್ಕೆ ಮನವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ ಇದ್ದು ದನಾರುಬಲ್ಲರೊ ? 

ಅದು ದೂರವೆಂದು, ಅದು ಸಮೀಪವೆಂದು 

ಮಹಂತ ಗುಹೇಶ್ವರನೊಳಗೆಂದು, ಹೊರಗೆಂದು 

ಬರುಸೂರೆಹೋದರೆಲ್ಲರೂ 1೩೮೮|| 

೧೦೮೩ 

ಕಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂದು ಮುನ್ನುಳ್ಳಡೆ, 

ಅದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಲ್ಲ ಕಾಣೆರೆ. 

ಲೋಕಾಚಾರದ ಕೂಳನುಂಡು, ಲೀಲೆಯೊಳಾಡುತಿಹರಲ್ಲದೆ 

ಸಲೆ ಸಂದವರಪ್ಪರೆ ? 

ಈ ಕಲ್ಲ ಹಿಡಿದಾತ ಆ ಕಲ್ಲನೆತ್ತ ಬಲ್ಲ ? 

ಇವರೊಬ್ಬರ ಕರೆದಡೆ ಒಬ್ಬರು ( ಇಬ್ಬರು ? ) ' ಓ' ಎಂಬಂತೆ. 

ಇವರಿಬ್ಬರ ಭಾವ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೩೮೯ || 

೧೦೮೪ 

ಕಾಯಗುಣ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಚನೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಪ್ರಾಣಗುಣ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಪಿತ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಭಾವಗುಣ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಉಭಯ ಜಂಜಡ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಇಂತಾದ ಕಾರಣ - ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು 

ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗವೆಂಬ ಖಂಡಿತ ಬುದ್ದಿಯ ಮೀರಿ, 

ಅಖಂಡಾದೈತಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀಯವಾದರು. || ೩೯OIL 

೧೦೮೫ 

ಕಾಯಗುಣವಳಿದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ 

ಸಮ್ಯಕ್ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಿರೆ ! 

ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವೆಂಬುದನು ಅರಿಯನಾಗಿ 

ದೈತಾದ್ವತವ ನೀಕರಿಸಿ,ನಿರ್ವಾಣ ನಿಷ್ಪತಿಯಾಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನನುಪಮ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ದನು. 11೩೯೧ll 



೩೨೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೦೮೬ 

ಕಾಯಗುಣವಳಿದು ಮಾಯಾಮದ ಮುರಿದು, 

ಕಾಮಕ್ರೋಧಂಗಳೆಲ್ಲವು ಹೆರೆಹಿಂಗಿ ಹೋದವು. 

ಅಂಗವೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗಲೀಯವಾಗಿ ಕಂಗಳ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗಳಿದು 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ವಿರಹದುರಿಯೊಳಗೆ ಬೆಂದವರ | 

ಮರಳಿ ಸುಟ್ಟಿಹೆನೆಂಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮರುಳ ನೋಡಾ, 11೩೯೨ | 

೧೦೮೭ 

ಕಾಯಗೊಂಡ ಮಾನವರಂತೆ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕ . 

ಪ್ರಾಣವಿಡಿದ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಎಡೆಯಾಡದಿಪ್ಪ . 

ಕಾಂಬಡೆ ಕಂಗಳತೆಯಲ್ಲ , ಕೇಳುವಡೆ ಕಿವಿಗಳತೆಯಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲುವು ಬರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದು. 

ಕಾಣಾ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ. 11೩೯೩|| 

೧೦೮೮ 

ಕಾಯಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವರು; 

ದೇವರಾದಡಾಗಲಿ ಈವರಾದಡಾಗಲಿ 

ಮಾಯೆಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವದರಿದುನೋಡಾ! 

ಮನದ ತಮಂಧವ ಗೆಲಿದು, 

ನೆನೆದು ಸುಖಿಯಾದೆಹೆನೆಂಬವರ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಕರ್ಮ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಕಿರಕಿರಿದಾಗಿ ನೆನೆದಡೆ 

ಹಿರಿಹಿರಿದಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ನೋಡಾ ಮರಹು ! 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ನೀ ನೆನೆದ ನೆನಹು ಆರಂತಹುದೂ ಅಲ್ಲ ನೋಡಾ, 
||೩೯೪ || 

೧೦೮೯ 

ಕಾಯದ ಒಲವರದಲ್ಲಿ ನಿಲುವ ಚಿತ್ರ , 

ಕಂಗಳ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಡೆದು 

ದೃಷ್ಟದ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಗಳ ಸೂತಕ ಹಿಂಗಿ 

ಮನದ ಸೂತಕ ಹರಿದು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಭಾವದ ಭ್ರಮೆ ಅಡಗಬೇಕು. 
11೩೯೫|| 
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೧೦೯೦ 

ಕಾಯದ ಕಳವಳಕ್ಕಂಜಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಲ್ಲಿ , 

ಭವ ಹಿಂಗದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಡದು. 

ವಾಯಕ್ಕಾದಡೆ ಸತ್ತು ದೇವರ ಕೂಡಿಹೆವೆಂಬರು, 

ಈ ವಾಯದ ಮಾತಿಂಗೆ ಆನು ಬೆರಗಾದೆನು. 

ಕಾಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಯದ ಸಾವ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಬೇರಿಲ್ಲ , ಗುಹೇಶ್ವರ ತಾನೆ ! 
11೩೯೬|| 

೧೦೯೧ 

ಕಾಯದ ಕಳವಳ ಕಾಣೆನೆಂದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಜೀವದ ದುಷ್ಕತ ದೂರವೆಂದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು . 

ಕಾಯ ಜೀವವೆಂಬ ಸೂತಕ , ಮನ ನಿರ್ಮಲವಾದಲ್ಲಿಯೆ ಅಳಿಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿಯ ಬೇಕಾದಡೆ, 

ನಿನ್ನ ಒಳಗ ತೊಳೆದು ನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 
11೩೯೭|| 

୦୦୧୬ 

ಕಾಯದಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನ, 

ಪ್ರಾಣದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೋಜನ 

ಇವ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು. 

ಸುಳಿವ ಸುಳುಹುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಆತ್ಮನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಸತ್ಮೀಯ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು. 
11೩೯೮|| 

೧೦೯೩ 

ಕಾಯದ ಮೇಲೆಕಲ್ಲು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ 

ಜೀವ ಆ ಠಾವನರಿದು 

ಕಾವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬಾಗ 

ನೋವನರಿವುದು ಕಾಯವೊ ? ಜೀವವೊ ? ಉಭಯ ಸಮವೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
೩೯೯ | | 

೧೦೯೪ 

ಕಾಯದಲಾದ ಅರ್ಪಿತ ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ . 

ಪ್ರಾಣದಲಾದ ಅರ್ಪಿತ ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ . 
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ಭಾವದಲಾದ ಅರ್ಪಿತ ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ . 

ಅರಿವಿನಲಾದ ಅರ್ಪಿತ ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ , 

ನೆನಹಿಲ್ಲದ ಅವಧಾನ ಮರಹಿಲ್ಲದ ಆರೋಗಣೆ 

ತಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟದ ಅರ್ಪಿತ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಆರೋಗಣೆಯನು, 

ಇಂದು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಕಂಡೆನು . - II೪OD!! 

೧೦೯೫ 

ಕಾಯದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ , ಜೀವದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ , 

ಪ್ರಾಣದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ , ಪುಣ್ಯದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ , 

ಮುಕ್ತಿಯಲಾದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ , 

ಯುಗದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ , ಜುಗದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ , 

ಇದೆಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯೆಂದುಪಮಿಸುವೆ ? 

ಕಾಣಬಾರದ ಕಾಯ ನೋಡಬಾರದ ತೇಜ, 

ಉಪಮಿಸಬಾರದ ನಿಲವು. 

ಕಾರಣವಿಡಿದು ಕಣ್ಣೆ ಗೋಚರವಾದ ಸುಖವನು 

ಏನೆಂದು ಹೇಳುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
||೪೦೧ || 

೧೦೯೬ 

ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಸವೆದು, 

ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸವೆದು - ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದ ಬಳಿಕ 

ಹಸಿವು- ತೃಷೆಗಳೆಂಬವು ಅಳಿದು ಹೋದವುನೋಡಾ. 

ಉಂಡಿಹೆನೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆನೆಂಬ ವೈರಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ . 

ಇದು ಸ್ವಾನುಭಾವತೃಪ್ತಿಯೊಳಡಗಿತ್ತು . 

ಇದು ಕಾರಣ - ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಆರೋಗಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
11೪೦೨|| 

೧೦೯೭ 

ಕಾಯದೊಳಗೆ ಕರಣವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದೊಳಗೆ ಭಾವವಿಲ್ಲ . 

ಭಾವದೊಳಗೆ ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲ , ನವನಾಳದೊಳಗೆ ಸುಳುಹು ಮುನ್ನಿಲ್ಲ . 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅರತ ಶಿವಯೋಗಿ; 
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ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ 

ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು ಕೇಳಾ. 
|| ೪೦೩ || 

೧೦೯೮ 

ಕಾಯದೊಳಗೆ ಕಾಯವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ , 

ಮನದೊಳಗೆ ಮನವಾಗಿ ಭಾವದೊಳಗೆ ಭಾವವಾಗಿ 

ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಅರಿವಿನ ತಿರುಳಾಗಿ, - ಮರಹು ಮಾರಡೆಯಿಲ್ಲದೆ. 

ನಿಜಪದವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ 

ಆವುದು ವರ್ಮ, ಆವುದು ಕರ್ಮ ? 

ಆವುದು ಬೋಧೆ, ಆವುದು ಸಂಬಂಧ ? 

ನಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ! 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ ಬೆಸಗೊಂಬಡೆ ತೆರಹಿಲ್ಲವಾಗಿ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆ ಆವುದು ಹೇಳಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣಾ ? 11೪೦೪|| 

୦୦୧୧ 

ಕಾಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆ ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು . 

ಜೀವ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆ ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು . 

ಕಾಯದ ಜೀವದ ಸಂದ ಬಲ್ಲಡೆ– ಆತ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ . 

ಒಂಬತ್ತು ದ್ವಾರಮಂ ಕಳೆದು, ಹತ್ತನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲಬಲ್ಲಡೆ 

ಆತನೆ ಗುರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೪೦೫II 

೧೧೦೦ 

ಕಾಯವ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡುವನ್ನಬರ 

ನಾನರಿದೆನೆಂಬುದು ಹುಸಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ಅರಿದಡೆ ತಾವರೆ ಎಲೆಯ ಬಿಂದುವಿನಂತೆ ಲೇಪವಿಲ್ಲದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯಬೇಕು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . ||೪೦೬ || 

೧೧೦೧ 

ಕಾಯವಿಡಿದು ಲಿಂಗವಿದೆ ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಕಾಯವಿದೆ. 

ಅರಿವಿಡಿದು ಮರಹಿದೆ, ಮರಹುವಿಡಿದು 

ತೋರುವ ಅರಿವಿದೆ. 



೩೨೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಲಿಂಗಾಂಗವೆರಡೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಸ್ವರವಿಡಿದು ಸಬುದ ಸಮರಸವಾದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ? 

' ದೇವ'' ಭಕ್ತ ' ಎಂಬ ನಾಮ ಸೀಮೆಯಡಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತದುಗತವಾಗಿದ್ದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? || ೪೦೭II 

೧೧೦೨ 

ಕಾಯವಿಡಿದು ಸುಳಿದಾಡುವನ್ನಕ್ಕ , 

ಕರಣಂಗಳ ಮೀರುವರಾರೈ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ? 

ಕರಣಂಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಂಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. 

ಕರ್ಮವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಳಿದು ಮಲವ ಜಲ ತೊಳೆದಂತೆ, - 

ನಾನು ಕಾಯದಕರ್ಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ , 

ಜೀವವಿಕಾರ ಬಿಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು, 

ಅರುಹಿದೆಯಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೪೦೮|| 

೧೧೦೩ 

ಕಾಯವಿಡಿದು ಹುಟ್ಟಿದಾತ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರನಾಗಲಿ, 

ಕಾಯವಿಡಿದು ಹುಟ್ಟಿದಾತ ಕಾಮಸಂಹಾರಿಯಾಗಲಿ, 

ಕಾಯವಿಡಿದು ಹುಟ್ಟಿದಾತ ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಲಿ, 

ಅರಿವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಆರಿಗೆಯು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು 

ಕಾಯವಿಡಿದು ಕಲ್ಪಿತವ ಹೊದ್ದೆಯೆಂಬುದು, 

ಕಾಣ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೪೦೯ || 

೧೧೦೪ 

ಕಾಯವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕು. 

ಜೀವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಅರಿವಿನ ಮುಖದಿಂದ ಹರಿಯಬೇಕು. 

ಅರಿವನ್ನ ಬರ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಕುರುಹಾಯಿತ್ತು . 
|| ೪೧OIL 

೧೧೦೫ 

ಕಾಯವೆ ಕಡವಸವಾಗಿ , ಮನವೆ ಯೋಗವಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ; 

ಇಂದ್ರಿಯನಿಸಂಚದಿಂದಾದ ಉಪಮೆಯಯ್ಯಾ ! 
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ಏನೆಂದೆನಬಹುದು ? ಎಂತೆಂದೆನಬಹುದು ? 

ಸುಖದ ಸೋಂಕಿನಲಾದ ಸಮಾಧಿಯಯ್ಯಾ ! 

ಅಂತರಂಗದ ಕಂಥೆ ಚಿಂತೆಗೆಟ್ಟುದು ಬ್ರಹ್ಮ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗವಯ್ಯಾ . 11೪೧೧l . 

೧೧೦೬ 

ಕಾಯವೆಂಬ ಕಂಥೆಯ ತೊಟ್ಟವರು . 

ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಾಗಲಿ ಈಶ್ವರನಾಗಲಿ 

ಅಂಗಾಲ ಕಣ್ಣು ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ನಂದಿವಾಹನ ರುದ್ರನಾಗಲಿ 

ಗಂಗಾಧರನಾಗಲಿ ಗೌರೀಪತಿಯಾಗಲಿ 

ಮಾಯೆ ಕಾಡದೆ ಬಿಡಳು ನೋಡಾ! 

ಕಾಯವೆಂಬ ಕಂಥೆಯ ತೊಟ್ಟುಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಡೆ, 

ಅಗ್ಗದ ರುದ್ರರೆನ್ನ ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗು ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ದಿದಡೆ. 

ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಬಂದು ಗುರುವಿನಿಂದ ಭವದ ಬಳ್ಳಿಯ ಹರಿದೆನೋಡಾ, 

ಹಿಂದಣ ಭವಕ್ಕಂಜಿ, ಮುಂದೆ ಪರಲೋಕದ ಗತಿಯನೊಲ್ಲೆನೆಂದು 

ಜರೆದು ಕಳೆದಡೆ – ಪುಣ್ಯಪಾಪಂಗಳೆರಡೂ ಹೊರಗಾದವು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೊಡ್ಡಿದ ಸಂಸಾರಸಾಗರವ ದಾಟಿ 

ನಿತ್ಯ ನಿಜನಿವಾಸದ ಮುಂಬಾಗಿಲ ಕಂಡು, 

ತಲೆವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕೆನಯ್ಯಾ . 11೪೧೨|| 

೧೧೦೭ 

ಕಾಯವೆಂಬ ಕದಳಿಯ ಹೊಕ್ಕು : ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಗಂಹರದಲ್ಲಿ : 

ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬಕೋಣೆಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತ ಬರಲಾಗಿ 

ಮೇರು ಮಂದಿರದ ತ್ರಿಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಯಿತ್ತು ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬುದು ರೂಪಾಯಿತ್ತು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೧೩ || 

೧೧೦೮ 

ಕಾಯವೆಂಬ ಕಲ್ಪಿತವ ಕಳೆದು, ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಸೂತಕವ ಹರಿದು. 

ನಿಜಭಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಪರಿಣಾಮವನೆಯ್ಲಿ ಸಬಾರದು (ವೇಧಿಸಬಾರದು ?) 

ಅನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವುಕೈಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಡೆ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುರುಹಳಿದು ನಿಜ ಉಳಿದವಂಗಲ್ಲದೆ 

ಪದಾರ್ಥವ ನೀಡಬಾರದು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೪೧೪ ! 



೩೩೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೧೦೯ 

ಕಾಯವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೊಂದು ಉದರಾಗಿ 

ಹಸಿವು ತೃಷೆ ಅನ್ನ ಪಾನಾದಿಗಳಾಹುತಿಯೆಂಬ ಹೋಮದಕುಳಿಯಿದ್ದು , 

ನೇಮಾನೇಮಂಗಳನೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಆಹುತಿಯನಿಕ್ಕಿದರು. ಈ 

ಕೃಚ್ಚ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮವೆಂಬ ತಪ, 

ಎರಡುನೂರಹದಿನಾರು ತೆರೆದ ನೇಮ ಅರವತ್ತಾರು ಶೀಲ, 

ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ವ್ರತವೆಂಬೀ ಚತುರ್ವಿಧ ಪ್ರಾಣಘಾತಕದೊಳಿಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಕಂಡೆಯ್ಯ . 

ಆಳಲ್ಲಿ 

11೪೧೫ || 

೧೧೧೦ 

ಕಾಯವೆಂಬ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಜೀವವೆಂಬ ದೇವರು , 

ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಬ ಸ್ಥಾನಿಕರಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಬುದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರ! 11೪೧೬ || 

೧೧೧೧ 

ಕಾಯವೆಂಬ ಮಹಾಕದಳಿಯ ಗೆಲಬಲ್ಲವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಪ್ತಸಮುದ್ರ ಬಳಸಿ ಬಂದಿಪ್ಪವು. 

ಭವವೆಂಬ ಮಹಾರಣ್ಯದೊಳು, 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ವಿಷದ ಮಳೆ ಸುರುವುತ್ತಿಪ್ಪುದು. 

ಕೋಪವೆಂಬ ಪರ್ಬುಲಿ ಮೊರೆವುತಿಪ್ಪುದು. 

ಅಷ್ಟಮದವೆಂಬ ಮದಗಜಂಗಳು ಬೀದಿವರಿಯುತ್ತಿಪ್ಪುವು. 

ಕಾಮವೆಂಬ ಕೆಂಡದ ಮಳೆ- ಅಡಿಯಿಡಬಾರದು. 

ಮತ್ಸರವೆಂಬ ಮಹಾಸರ್ಪಂಗಳು ಕಿಡಿಯನುಗುಳುತ್ತಿಪ್ಪವು. 

ಆಸೆಯೆಂಬ ಪಾಪಿಯ ಕೂಸು ಹಿಸಿಹಿಸಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಿಪ್ಪುದು. 

ತಾಪತ್ರಯವೆಂಬ ಮೂರಂಬಿನಸೋನೆ ಸುರಿವುತಿಪ್ಪುದು. 

ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಗಿರಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿಪ್ಪವು. 

ಪಂಚಭೂತಗಳೆಂಬ ಭೂತಂಗಳ ಭಯ - ದಿಟ್ಟಿಸಬಾರದು. 

ಮಾಯೆಯೆಂಬ ರಕ್ಕಸಿ ಹಸಿಯ ತಿನುತಿಪ್ಪಳು 

ವಿಷಯವೆಂಬ ಕೂಪ- ಬಳಸಬಾರದು. 

ಮೋಹವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ – ಕಾಲ ಕುತ್ತಬಾರದು. 

ಲೋಭವೆಂಬ ಮಸೆದಡಾಯುಧ - ಒರೆ ಉಚ್ಚಬಾರದು. 

ಇಂತಪ್ಪ ಕದಳಿಯ ಹೊಗಲರಿಯದೆ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೩೧ 

ದೇವದಾನವ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ , ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮರುಳಾಗಿ ಹೆರೆದೆಗೆದು ಓಡಿದರು . 

' ಅಂಗಾಲ ಕಣ್ಣವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣವರು ತಲೆಬಾಲಗೆಟ್ಟರು. 

ನಾನು ಈ ಕದಳಿಯ ಹೊಕ್ಕು ಹೊಯ್ದಾಡಿ, 

ಮುಳ್ಳು ಮಸೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಕಳಿವರಿದು, ಗೆಲಿದು, ಉತ್ತರಿಸಿ; 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದ ನಿಜಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು, 

ಪರವಶನಾಗಿ ನಿರಾಳಕ್ಕೆ ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ! || ೪೧೭|| 

೧೧೧೨ 

ಕಾಯವೆ ಸಕಲ , ಪ್ರಾಣವೆ ಸಕಲ - ನಿಷ್ಕಲ, 

ಭಾವವೆ ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ 

ಬೇರೆಆಯತ ಸ್ವಾಯತ ಸನ್ನಹಿತವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಶಿವ - ಶಕ್ತಿ ( ಭಕ್ತಿ - ಶಕ್ತಿ ?) ಸಂಬಂಧವೆ ದೇಹದೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಳಿಕ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಬೇರೊಂದು ಕುರುಹುವಿಡಿದು ಅರಿಯಲೇಕಯ್ಯಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ? || ೪೧೮|| 

೧೧೧೩ 

ಕಾಯಶುದ್ದವಾಯಿತ್ತೆಂದಡೆ ಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 

ಜೀವ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತೆಂದಡೆ ಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 

ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತೆಂದಡೆ ಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸುಯಿಧಾನಿಯಾದೆನೆಂದಡೆ 

ನಿಜವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಕೇಳು ಅವ್ವಾ . 

nenTI 

11೪೧೯ || 

೧೧೧೪ 

ಕಾಯ ಸತಿಯೆಂದು ಹೇಸಿ ಕಳೆದೆ. 

ವಾಯದ ಮನ ಮಾಯೆಯೆಂದು ಹೇಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ . 

ವಾಯದ ಸತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವೆಮಗೇಕೆ ? 

ಸತಿಯರಗೋಷ್ಠಿ ವಿಷ ಕಾಣವ್ವ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಕುರುಹ ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಅವ್ವಾ ? ||೪೨ || 

೧೧೧೫ 

ಕಾಯಸದೆ ನೆನೆದಡೆ, ಕಲ್ಪಿತವಿಲ್ಲದ ಪುರುಷ ಬಂದನೆನಗೆನೋಡಾ, 

ಕಲ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆದಡೆ ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲದ ಸುಖವು ದೊರಕಿತ್ತು ನೋಡಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ ನೀ ನಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. 11೪೨೧|| 



೩೩೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೧೧೬ 

ಕಾಲ, - ಕಾಲವರವತ್ತು ; ಕಾಲ ಕಾಲವನೆ ಅರಿವುದು. 

ಕಾಲ - ಕಾಲವೈವತ್ತು ; ಕಾಲ ಕಾಲವನೆ ಅರಿವುದು. 

ಕಾಲ - ಕಾಲ ನಾಲ್ವತ್ತು ; ಕಾಲ ಕಾಲವನೆ ಅರಿವುದು. 

ಕಾಲ - ಕಾಲ ಮೂವತ್ತು ; ಕಾಲ ಕಾಲವನೆ ಅರಿವುದು. 

ಕಾಲ - ಕಾಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ; ಕಾಲ ಕಾಲವನೆ ಅರಿವುದು . 

ಕಾಲ - ಕಾಲ ಹತ್ತು ; ಕಾಲ ಕಾಲವನೆ ಅರಿವುದು . 

ಇಂತೀ ಕಾಲಂಗಳ ಕಾಲವನರಿವಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ? 
|| ೪೨೨|| 

೧೭ 

ಕಾಲನ ಕೊಂದಾತನಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ . 

ಕಾಮನ ತಿಂದಾತನಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ . 

ತ್ರಿಪುರವ ಸುಟ್ಟಾತನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ . 

ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನಿಕ್ಕಿ ಬಸುರ ಬಡಿದುಕೊಂಡಾತಗಲ್ಲದೆ 

ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೪೨೩ || 

- ೧೧೧೮ 

ಕಾಲಾಗ್ನಿಯೆಂಬ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚೆದ್ದು ಲೋಕವ ಸುಟ್ಟಿತ್ತೆಂದಡೆ 

ಶಿವಶರಣರಂಜರು. 

ಶಶಿಧರ ಮುನಿದು ಬಿಸುಗಣ್ಣ ತೆಗೆದಡೆ 

ಶಿವಶರಣರದ ಮನಸಿಗೆ ತಾರರು. 

ಅಸಮಾಕ್ಷಲಿಂಗವ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತಂದ ಶರಣರು, 

ಮುನಿದು ಉರಿಗಣ್ಣ ತೆಗೆದಡೆ, 

ಚತುರ್ದಶ ಭುವನದೊಳಗೆ ಆರೂ ಗುರಿಯಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಗು ಬಿಸಿಯಾದಡೆ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇವರೆಂಬ ಶಿವಯೋಗಿಯ 

ಹೃದಯವೆ ಗುರಿ. 
|| ೪೨೪|| 

೧೧೧೯ 

ಕಾಲು ಕರ ಕಾಯ ಜೀವದೊಳಗಾಡುವ 

ಭಾವವೇ ದೈವವೆ ? 

' ನಾನು ' ಎಂಬುದ ತಾನು ಅಳಿದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆ ! 
||೪೨ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೩೩ 

೧೨೦ 

ಕಾಲು ಮುಖವ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವಿರಿ, 

ತಾನು ಲಿಂಗವೊ ? ತನ್ನ ಕೈಯದು ಲಿಂಗವೊ ? 

ಆವುದು ಲಿಂಗ ಹೇಳಿರೆ ? 

ಲಿಂಗಸ್ಥಲವನರಿಯದೆ, 

ಎರಡರಿಂದ ಕೆಟ್ಟರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೧೧೨೧ 

ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಮೈ ಹುಗುಳು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು , 

ಉದಕಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಟಿಕ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ! 

ಅಟ್ಟಿಕ್ಕೊಂದು ತಲೆ ಹೋ ! ಹಣ್ಣನದ ( ನೆಯೇ ?) ನುಂಗಿತ್ತು ರೆ ! 

ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡಂಗೆ ಅರುಮಾನಿಸ ಮಕ್ಕಳು. 

ಅಖಂಡಿತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಹಾ ನಿರಾಳರೆ. ೪೨೭|| 

೧೧೨೨ 

ಕಿಚ್ಚು ಬಯಲೆಂದಡದು ನಿರವಯವಕೆ ಹತ್ತಿ ಹೊತ್ತಿದುದುಂಟೆ ? 

ಅರಿವುನಿಜವೆಂದಡೆ ಅಡಗುವುದಕ್ಕೊಂದು ನಾಮ ಉಂಟು. 

ಅಗ್ನಿ ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ರೂಪ ದಗ್ಗವ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ 

ತನ್ನ ಹೊದ್ದಿಗೆಕೆಡದು. 

ಆ ಉಭಯವನರಿವನ್ನಬರಕೈಯ ಕುರುಹು, 

ಅರಿವನ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಉಭಯವ ತಿಳಿವನ್ನ ಬರ 

ತನ್ನ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಕಾಣಾ, ಎಲೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ . 11೪೨೮|| 

೧೧೨೩ 

ಕಿರಿಯರಾದಡೇನು ? ಹಿರಿಯರಾದಡೇನು ? 

ಅರಿವಿಂಗೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಂಟೆ ? 

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು, 

ಅಜಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಗಳುದಯವಾಗದಂದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದು 

ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೪೨೯ || 



೩೩೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೧೨೪ 

ಕೀರ್ತಿವಾರ್ತೆಗೆ ಮಾಡುವಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ . 

ಪರರ ಭೋಧಿಸಿಕೊಂಡುಂಬಾತ ಜಂಗಮವಲ . 

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವೆಂದು ಪ್ರಸಾದವನಿಕ್ಕುವಾತ ಗುರುವಲ್ಲ . 

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವೆಂದು ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬಾತ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲ . 

ಪರಗಮನವಿರಹಿತ ಜಂಗಮ , ಕಾಲಕರ್ಮವಿರಹಿತ ಪ್ರಸಾದಿ, 

ಪ್ರಸಾದವ ಇಕ್ಕಿಯೂ ಇಕ್ಕದಾತ ಗುರು, ಕೊಂಡೂ ಕೊಳ್ಳದಾತ ಶಿಷ್ಯ . 

ಆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿಯೆ ನಿಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಿರ್ಗಮನಿಯಾಗಿ ಹೋದಾತ ಜಂಗಮ . 

ಆ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನವಿಡಿದು ಮಾಡುವಾತ ಭಕ್ತ 

ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧದನುವನು, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದನುವನು 

ವೇಷಧಾರಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ. 
|| ೪೩OIL 

೧೧೨೫ 

ಕುಂಡಲಿಗನ ಕೀಟದಂತೆ, ಮೈ ಮಣ್ಣಾಗದಂತೆ 

ಇದ್ದೆಯಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಜಲದೊಳಗಣ ತಾವರೆಯಂತೆ ಹೊದ್ದಿಯೂ ಹೊದ್ದದಂತೆ 

ಇದ್ದೆಯಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಜಲದಿಂದಲಾದ ಮೌಕ್ತಿಕದಂತೆ, 

ಜಲವು ತಾನಾಗದಂತೆ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಆಣತಿವಿಡಿದು, 

ತನುಗುಣ ಮತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ವಬ್ಯಾಂಧಕರ 

ಮತವನೇನ ಮಾಡಬಂದೆಯಯ್ಯಾ, ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣಾ ? 
|| ೪೩೧ll 

೧೧೨೬ 

ಕುರುಹುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಸಮಯದ ಹಂಗು , 

ಅರಿದಹೆನೆಂಬನ್ನಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಹಂಗು, 

“ ಅಲ್ಲ ' ' ಅಹುದು' ಎಂಬನ್ನಕ್ಕ ಎಲ್ಲರ ಹಂಗು, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬನ್ನಕ್ಕ 

ಲಿಂಗದ ಹಂಗು ಬೇಕು ಘಟ್ಟಿವಾಳಣ್ಣಾ. 
_ 11೪೩೨|| 

೧೧೨೭ 

ಕುಲದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕುಲವ ಬೆರಸದೆ 

ತಮ್ಮ ನಿಲವ ಬಲಿದಿಪ್ಪವರು ಇನ್ನಾರು ಹೇಳಾ ? 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩೩೫ 

ಹಬ್ಬಿದ ಮೂರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನವ ಹಬ್ಬಲೀಯದೆ 

ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸವೆಸಿ ಸ್ವಯಲಿಂಗವಪ್ಪರಿನ್ನಾರು ಹೇಳಾ ? 

ಸ್ವಯೋ ಲಿಂಗ ಸ್ವಯೋ ಶರಣ ಸ್ವಯೋ ಭೋಗವೆಂದುದಾಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು . 11೪೩. || 

೧೧೨೮ 

ಕೂಡಲಿಲ್ಲದ ಅಗಲಲಿಲ್ಲದ ಘನವ, 

ಕೂಡುವ ಪರಿ ಎಂತವ್ವಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ 

ಬೆರಸಬಾರದು ಕೇಳಾ ಕೆಳದಿ. || ೪೩೪|| 

೧೧೨೯ 

ಕೂರ್ಮನ ಶಿಶುವಿನ ಸ್ನೇಹದಂತಿರಬೇಡಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 

ಕಾಕಪಿಕಸಂಧಾನದಂತಿರಬೇಡಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 

ಕೊಂಬ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಯ್ದ ಕಪಿಯಂತಿರಬೇಡಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 

ನೀರುಕ್ಷೀರವ ಭೇದಿಸಿ ತೆಗೆವ ಹಂಸೆಯಂತಿರಬೇಡಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ತಪ್ಪಿ , 

ಮರಳಿ ಅರಸಿದಡುಂಟೆ ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 11೪೩೫|| 

೧೧೩೦ 

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣ 

ಸ್ಕೂಲಕಾಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 

ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣ 

ಶೂನ್ಯಕಾಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 

ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣ 

ಅನಿಮಿಷನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣ 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರ ( ಜಂಗಮ ?) ನಾಗಿರ್ದೆ 

ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೪೩೬ || 



೩೩೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೧೩೧ 

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು 

ಸ್ವಂದನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನಾಗಿರ್ದುದ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು . 

ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು 

ನೀಲಲೋಹಿತನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನಾಗಿರ್ದುದ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು. 

ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ನೀನು 

ವೃಷಭನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನಾಗಿರ್ದುದ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು . 

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು 

ಬಸವನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನಾಗಿ, ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ, 

ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವ ಕಂದೆರವೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಶಿವಾಚಾರದ ಘನದ ಬೆಳವಿಗೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಧ್ವಜವನೆತ್ತಿಸಿ ಮರ್ತಲೋಕದೊಳಗೆ 

ಹರಹಿದ ಭೇದವ ಭೇದಿಸಿ ನೋಡಿಆನು ಅರಿದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾತ್ಮಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೪೩೭|| 

೧೧೩೨ 

ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಲಿಂಗವ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದವರಾರೊ ? 

ವಾಲ್ಮೀನಕ್ಕಗೋಚರ ಲಿಂಗ, ಬೊಟ್ಟಿಡಲೆಡೆದೆರಹಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ! 

ಪರಾತ್ಪರಗುರುಕೊಟ್ಟ, ಶಿಷ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಂಬ 

ರಚ್ಚೆಯ ಭಂಡರನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೪೩೮|| 

೧೧೩೩ 

ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯ ಅರಿಗಿನ ಬಾಣದಲೆಚ್ಚಡೆ 

ಮರಳಿ ಆ ಬಾಣವನರಸಲುಂಟೆ ? 

ಮಂಜಿನ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲ ಕಳಸವುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ 

ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ನೆನೆಯಲುಂಟೆ ? || ೪೩೯ || 

೧೧೩೪ 

ಕೆಟ್ಟ ಒಡವೆಯನರಸ ಹೋಗಿ, 

ಆ ಕೆಟ್ಟ ಒಡವೆಯ ಕಂಡ ಬಳಿಕ, ಆರನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ , 



೩ .೩೭ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಅದು ಮುನ್ನಲಿದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಆಯಿತ್ತು . 

ಅಂತು ಶರಣನು ಆ ಪರಿಯಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಯಾನುಭಾವದಿಂದ 

ತನ್ನ ನಿಜವ ತಾ ಕಂಡುಸೈವೆರಗಾಗಿರಲು, 

ಅದನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಲ್ಲರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11 ೪೪OIL 

೧೧೩೫ 

ಕೆರೆ ದೇಗುಲಂಗಳೆಲ್ಲವು ಹಿಂದಣ ಅಡಿವಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗು. 

ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಯೋಗಂಗಳೆಲ್ಲವುಭವದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಒಳಗು. 

ಹಿಂದಣ ಮುಂದಣ ಸಂದನಳಿದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಲೆ ಸಂದಿರಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. || ೪೪ 

೧೧೩೬ 

ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಒಡ್ಡನ ಪ್ರತಾಪವನೇನೆಂಬೆನಯಾ . 

ನೆಲನನಗಿದು ಜಲವ ಮೊಗೆದಿಹೆನೆಂಬ ಬಳಲಿಕೆಯ ನೋಡಾ. 

ಒಂದು ಕಲ್ಲನು ಕಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ 

ಭೋಗವಕೊಟ್ಟಿಹೆನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನವಿದೇನೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಈ ಇರವಿನ ಪರಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆನು ! || ೪೪೨|| 

೧೧೩೭ 

ಕೆಲಬರು ಕಂಡೆವೆಂಬರು, ಕೆಲಬರು ಕಾಣೆವೆಂಬರು. 

ತಾರಾಮಂಡಲವೆ ? ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನಿಪ್ಪುದು ಚಂದ್ರಗಿರಿಪಟ್ಟಣವು! || ೪೪೩ || 

೧೧೩೮ 

ಕೆಳಗೇಳು ಭುವನಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಮೇಲೇಳು ಭುವನಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಅಂದು ಆದ ಗುರು , ಅಂದು ಆದ ಲಿಂಗ, ಅಂದು ಆದ ಜಂಗಮ , 

ಅಂದು ಆದ ಪ್ರಸಾದ, ಅಂದು ಆದ ಪಾದೋದಕ. 

ಇಂದಿನದಾವುದೂ ಹೊಸತಿಲ್ಲಯ್ಯಾ . 

ಶಶಿಧರಂಗೆ ವೃಷಭನಾಗಿದ್ದಂದು 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯನು. || ೪೪೪|| 



aass 
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೧೧೩೯ 

ಕೆಳಗೇಳು ಲೋಕಂಗಳಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , ಮೇಲೇಳು ಲೋಕಂಗಳಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ 

ಸಹಸ್ರ ( ಸಮಸ್ತ ?) ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ , ಅಲ್ಲಿಂದತ್ತತ್ಯ ; 

ಬಸವಣ್ಣಾ ನೀನು ಲಿಂಗಭಕ್ತ , ಜಂಗಮಪ್ರಾಣಿ ! 

ಶಶಿಧರನ ಶರಣಂಗೆ ವೃಷಧರ ಸ್ವಾಯತವಾಗಿ , 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನೆ ಭಕ್ತನೆಂದರಿದು 

ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. 
|| ೪೪೫|| 

೧೧೪೦ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವರು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವರು, 

ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವರು ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವರು, 

ಮನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟರಾಗಿ ! 

ಆದ್ಯರು ಹೋದರೆಂದು ವಾಯಕ್ಕೆ ಸಾವರು. 

ಸಾವುದು ವಿಚಾರವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೪೪ || 

೧೧೪೧ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಾಣೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಕಲ, 

ಲಿಂಗದ ವಾರ್ತೆ ನಿನಗೇಕೆ ಹೇಳಾ ಬಸವಾ ? 

ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದ ಸಂದೇಹಸೂತಕಿ ನೀನು, 

ಸಜ್ಜನ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತು ನಿನಗೇಕೆ ಹೇಳಾ ಬಸವಾ ? 

ಕಬ್ಬುನದ ರೂಪು ಪರುಷವ ಮುಟ್ಟಿದಡೆ ಹೊನ್ನಾಯಿತ್ತಲ್ಲದೆ 

ಪರುಷವಪ್ಪುದೆ ಹೇಳಾ ಬಸವಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಪರುಷದ ಪುತ್ತಳಿಯನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ 

ನಿನ್ನ ನೀನೆ ತಿಳಿದು ನೋಡಾಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೪೪೭|| 

೧೧೪೨ 

ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕೈಸೆರೆಯಾದರು. 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾದವರೆಲ್ಲ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯದವರೆಲ್ಲ 

ಎಡೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ 

ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದಿಯಾದನಾಗಿ ಸ್ವಯಲಿಂಗವಾದ ! 
11೪೪೮|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೩೯ 

೧೧೪೩ 

ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟ , 

ಅಲ್ಲಿದ್ದಾತ ರುದ್ರನೊಬ್ಬ . 

ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರುದ್ರಂಗೆಯೂ 

ಪ್ರಳಯವುಂಟೆಂಬುದ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲನು. 
11೪೪೯ || 

೧೧೪೪ 

ಕೊಂಡ ಆಹಾರದ ರಸವ ಕಟ್ಟಿ , 

ಯೋಗಿಗಳಾದೆವೆಂಬ 

ಭಂಡರು ನೀವುಕೇಳಿರೋ . 

ಜೋಡುದೇಹದ ಮಲಿನವ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಯೆಯ ಗೆದ್ದಿಹೆವೆಂಬರು. 

ಬಿಂದುವಿನ ಸಂಚವನಿವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ಮನದ ಮಲಿನವೆ ಮಾಯೆ , ಮನದ ಸಂಚವೆ ಬಿಂದು. 

ಇಂತಪ್ಪ ಬಿಂದುವ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಯೆಯ ಗೆಲಲರಿಯದವರು 

ಅವರೆತ್ತಣ ಯೋಗಿಗಳು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ೪೫OIL 

೧೧೪೫ 

ಕೋಪ- ತಾಪವ ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಾಂತಿಭ್ರಮೆಯಂ ಬಿಟ್ಟು 

ಜಂಗಮವಾಗಬೇಕು ಕಾಣಿರೆ ಮರುಳುಗಳಿರಾ 

ಇಂತೀ ಕಡುಲೋಭದ ರುಚಿ ಹಿಂಗಿ 

ಜಂಗಮವಾದಲ್ಲದೆ, ಭವ ಹಿಂಗದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರ. 11೪೫OIL 

೧೧೪೬ 

ಕೋಪತಾಪವೆಂಬುದು ಅರಿವಿನೊಳಗೆ, 

ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಿತ್ಯದೊಳಗೆ. 

ಭಾವದ ಬಗೆಗೆ ಬಣ್ಣವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಡೆ 

ನಿರ್ಭಾವಿಕಂಗೆ ಅದು ಸಹಜವೆ ? 

ಬಂದ ಶರಣರ ನಿಲವನರಿದು, 

ಸಂದುಸಂಶಯವಳಿದು ನಂಬದಿದ್ದಡೆ, 

ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಹನು ಕಾಣಾ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು. || ೪೫೨ | 



೩೪೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೧೪೭ 

ಕೌಪ ಕಾಷಾಯಾಂಬರವ ಕಟ್ಟಿ , 

ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದಡೇನಯ್ಯಾ. 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ? 

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ತ್ರಿವಿಧವ ತೊರೆದಡೇನಯ್ಯಾ 

ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಾಗದನ್ನಕ್ಕ ? 

ಹಸಿವುತೃಷೆ ವ್ಯಸನಾದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟಡೇನಯ್ಯಾ 

ಅರ್ಥದಿಚ್ಛೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗದನ್ನಕ್ಕ ? 

ಆನು ಜಂಗಮವೆ ? 

ಆನು ಹಿರಿಯನಾದೆನಲ್ಲದೆ ಆನು ಜಂಗಮವೆ ? 

ಒಡಲಿಲ್ಲದಾತ ಬಸವಣ್ಣ , ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದಾತ ಬಸವಣ್ಣ . 

[ ಎನ್ನ | ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸದೆ 

ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೪೫೩ || 

೧೧೪೮ 

ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಹೀನರಿಗೆ 

ಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಡುವನೊಬ್ಬ ಜಂಗಮದ್ರೋಹಿನೋಡ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆ ! || ೪೫೪|| 

೧೧ರ್೪ 

ಕ್ರಿಯಾಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೆ ಇಕ್ಷುವಿನೊಳಗಣ ಮಧುರ ? 

ಕ್ರಿಯಾಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೆ ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲ ? 

ಕ್ರಿಯಾಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೆಕ್ಷೀರದೊಳಗಣ ಮೃತ ? 

ಕ್ರಿಯಾಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೆ ಕಾಷ್ಠದೊಳಗಣ ಅಗ್ನಿ ? 

ಇದು ಕಾರಣ, 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ತನ್ನೊಳರಿದೆನೆಂಬ ಮಹಂತಂಗೆ 

ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಧನ ಕಾಣಿಭೋ . 
|| ೪೫೯೫ || 

೧೧೫೦ 

ಕ್ಷೀರಕ್ಕೆ ತವರಾಜವ ಹೊಯ್ದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಲೇಸು ಕಷ್ಟವನರಸುವರೆ ? 

ಅಂಗಕ್ಕೆ ತಿಮಿರವಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗುಲ ಮುಟ್ಟಿ ತಿಮಿರದ ಅಂಗವ ಕೆಡಿಸಿದಡೆ, 

ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯವುಂಟೆ ? 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೪೧ 

ಎನ್ನಂಗವು ತಾನಾದ ಕಾರಣ, 'ನೀನು' ಎಂಬ ನಾಮ ಬೇರಿಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವುನೀನಾದ ಕಾರಣ. II೪೫೬ || 

೧೧೫೧. 

ಕ್ಷೀರಸಾಗರದೊಳಗಿರ್ದ ಹಂಸೆಗೆ ಹಾಲ ಬಯಸಲುಂಟೆ ? 

ಪುಷ್ಪದೊಳಗಿರ್ದ ತುಂಬಿಗೆ ಪರಿಮಳವನರಸಲುಂಟೆ ? 

ತಾವು ಲಿಂಗದೊಳಗಿರ್ದು, 

ಬೇರೆ ಇತರ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದೊಳಗಿರ್ಪ 

ಭ್ರಾಂತರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೪೫೭|| 

೧೧೫೨ 

ಕ್ಷೀರಸಾಗರದೊಳಗಿರ್ದು ಆಕಳ ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ? 

ಮೇರುಮಂದಿರದೊಳಗಿರ್ದು ಜರಗ ತೊಳೆವ ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ? 

ಶ್ರೀಗುರುವಿನೊಳಗಿರ್ದು ತತ್ವ ವಿದ್ಯೆಯ ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ? 

ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿರ್ದು ಮುಕ್ತಿಯ ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ? 

ಕರಸ್ಥಲಕೆ ಲಿಂಗ ಬಂದ ಬಳಿಕ 

ಇನ್ನಾವ ಚಿಂತೆ ಹೇಳಾ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1183011 

೧೧೫೩ 

ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವೂ ನಾಸಿಕವಾಯಿತ್ತು, 

ತಾನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿ, 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಹತ್ತಪ್ಪ ಪೃಥ್ವಿಯಡಗಿತು. 

ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವೂ ಜಿಹೈಯಾಯಿತ್ತು . 

ತಾನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ರುಚಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ , 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಹತ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ಅಡಗಿತ್ತು . 

ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವೂ ನೇತ್ರವಾಯಿತ್ತು . 

ತಾನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ರೂಪಿಲ್ಲವಾಗಿ, 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಹತ್ತಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಅಡಗಿತ್ತು . 

ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವೂ ತ್ವಕ್ಕಾಯಿತ್ತು . 

ತಾನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಸೋಂಕಿಲ್ಲವಾಗಿ , 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಹತ್ತಪ್ಪ ವಾಯು ಅಡಗಿತ್ತು . 

ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೋತ್ರವಾಯಿತು . 



೩೪೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ತಾನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲಾಗಿ, 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಹತ್ತಪ್ಪ ಆಕಾಶವಡಗಿತ್ತು . 

ಇಂತು ಪಂಚಭೂತಂಗಳಡಗಿದಡೆ, 

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಅದರೊಳಗೆ ಜಗತ್ತಡಗಿದ ಭೇದವದೆ. 

ಪಂಚವರ್ಣಾತೀತವಾಗಿ ಮಹತ್ತನೊಳಕೊಂಡ 

ಶರಣನ ಭೇದವನು ಏನೆಂದುಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೪೫೯ || 

೧೧೫೪ 

ಗಂಗಾದೇವಿ ಮುಂಡೆಯಾದಳು, 

ಗೌರೀದೇವಿ ಓಲೆಯ ಕಳೆದಳು. 

ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ನೀರಿಳಿದರು. 

ವಾಯುದೇವ ವಿಮಾನವ ಹೊತ್ತ, 

ವಾಸುದೇವ ತಲೆಗೂಳ್ಳಿಯನಿರಿದ. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಹೇಶ್ವರ ಸತ್ತನೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ! 
|| ೪೬OIL 

- ೧೧೫೫ 

- ಗಂಗೆಯ ತಡಿಯಲೊಂದು ಐವಾಗಿಲಪಟ್ಟಣದ ಕಾಲುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆ ನಾನು. 

ತರುವಕ್ಕಳ ಕೂಡಿನೀರಾಟವ ಹೊಕ್ಕು , 

ಉಟ್ಟುವ ಹೋಗಾಡಿಹಳೆಂದು 

ಬಾಯ ಬಾಯ ಕುಟ್ಟಿ , 

ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಶವೆಂಬ ಕಿರಿಗೆಯನುಗಿದುಕೊಂಡಳು ನಮ್ಮ ವೈ . 

ಇಂತಪ್ಪ ತಾಯಿತಂದೆಯರಕೂಡೆ ಮುನಿದು ಹೋಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಯ್ಯನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ . 

ಇನ್ನು ಮರಳಿ ಬಂದು ಆ ಕಿರಿಗೆಯನುಟ್ಟೆನಾದಡೆ 

ನಿಮ್ಮಾಣೆನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ. 

೧೧೫೬ 

ಗಗನಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯನಿಕ್ಕಿದವರುಂಟೆ ? 

ವಾಯುವಿನ ಸ್ಥಳವನರಿದವರುಂಟೆ ? 

ಅಂಬುಧಿಯ ಗುಣವನಳೆದವರುಂಟೆ ? 

ಲಿಂಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಬಹುದೆ ? 



೩೪೩ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತಾರಾಮಂಡಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಇತ್ತಿತ್ತಲಯ್ಯಾ ! 

ಪಂಚಮುಖವಾಗಿ, ನೊಸಲಕಣ್ಣು ಚತುರ್ಭುಜ ಅಣುಮಾತ್ರವೆ ? 

ಒಬ್ಬ ಶರಣನಾಗಿ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಘನನೆಲೆಯ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಶರಣು ಶರಣು. || ೪೬ ೨ | 

೧೧೫೭ 

ಗಗನಪನವದ ಮೇಲೆಉದಯಮುಖದನುಭಾವ, 

ಸದಮದದ ಗಜವ ನಿಲಿಸುವ ಮಾವತಿಗ ಬಂದ. 

ಅಷ್ಟದಳಕಮಲದೊಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಂಕುರ ಭಜನೆ; 

ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂದಾತ ಪರಮಯೋಗಿಯಾಗದೆ ಮಾಣ ! 

ಬಯಲ ಬಣ್ಣವ ತುಂಬಿ, ನೆಳಲ ಶೃಂಗಾರವ ಮಾಡಿದ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ಶರಣೆನುತಿರ್ದೆನು. 11೪೬೩|| 

೧೧೫೮ 

- ಗತಿಗೆಟ್ಟೆ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟೆ ಮತಿಗೆಟ್ಟೆ ನಾನಯ್ಯಾ . 

ನಡೆವಡೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ನುಡಿವಡೆ ಜಿಹೈಯಿಲ್ಲ . 

ಇದಿರಿಬ್ಬರಉಪಚಾರ ಸೇರದುನೋಡಾಎಮಗೆ. 

ಬಂದ ಬರವನರಿದು ನಿಂದ ನಿಲವನರಿದು ಕೂಡಬಲ್ಲ ಶರಣಂಗೆ, 

ಬೇರೊಂದು ಏಕಾಂತವೆಂಬ ಸಂದೇಹ ಉಂಟೆ ? 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನವನೊಳಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 

ಬರಲೆಡೆಯುಂಟೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ? 11೪೬೪|| 

೧೧೫೯ 

ಗತಿವಿರಹಿತನೇನೆಂಬೆ, ಎಂತೆಂಬೆ ? 

ಅಘಟಿತಘಟಿತ ಅಖಂಡಿತಮಹಿಮನನೇನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆ ? 

ಆದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ಗುಹೇಶ್ವರ ! 

ಅಲ್ಲಯ್ಯನ ಸುಳುಹು ಜಗಕ್ಕೆ ಪಾವನ. || ೪೬೫|| 

೧೧೬೦ 

ಗಿಡುವಿಲ್ಲದ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಕುಸುಮವಿಲ್ಲದ ಪರಿಮಳವಿದ್ದಿತಯ್ಯಾ ! 

' ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಂ' ಎನುತಿದ್ದಿ ತಯ್ಯಾ . 



೩೪೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

' ಹಂ ಹಂ ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಿ ತಯ್ಯಾ. 

ಬಯಲುವಿಡಿದು ಹೋದಡೆ, 

ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಣನ ಸುಡುವರಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! || ೪೬೬ || 

೧೧೬೧ 

ಗಿರಿಗಳ ಗುಹೆಗಳ ಕಂದರದಲ್ಲಿ , ನೆಲಹೋಲನ ಮುಟ್ಟದೆ ಇಪ್ಪೆ ದೇವಾ! 

ಮನಕ್ಕೆ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೆ ಇಪ್ಪೆಯಯ್ಯಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮನು ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹರಿವರಿದು ಕಂಡೆ ನಾನು. ೪೬೭|| 

೧೧೬೨ 

ಗುದ ಲಿಂಗ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಷಡಂಗುಲವನೊತ್ತಿದಡೆ 

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆಕಾಣಬಹುದು ಲಿಂಗಪ್ರಕಾಶವ, 

ಕಿವಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮಹಾನಾದ ಸುನಾದವ 

ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನ ನಂಬದಿದ್ದಡೆ 

ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ತಪ್ಪದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೪೬೮11 

೧೧೬೩ 

ಗುರುತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ , ಶಿವತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು 

ಪರತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾದ ಶರಣಂಗೆ 

ಕಾಯವಿಡಿದಡೇನು ? ಕಾಯವಳಿದು ನಿರ್ವಯಲಾದಡೇನು ? 

ಕಾಯಸಮಾಧಿ ಕರಣಸಮಾಧಿ ಭಾವಸಮಾಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಯಲಭ್ರಮೆಯ ಕಳೆದು 

ಸುಜ್ಞಾನಸಮಾಧಿಯನೆಯ್ದ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಅದೇ ನಿಜಸಮಾಧಿ ಕೇಳಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 
|| ೪೬೯ || 

೧೧೬೪ 

ಗುರುವ ನೆನೆದೆಹೆನೆಂದು ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಡೆ 

ನೆನೆವ ಮನವು ತಾನು ಗುರುವಾಯಿತುನೋಡಾ. 

ಆಹಾ ! ಮಹಾದೇವ, 

ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದ ? ಆವುದನು ? ಏನೆಂದು ನೆನೆವೆ ? 

ಮನವೆ ಗುರುವಾದ ಕಾರಣ, - 

ಮನವೆ ಗುರುವಾಗಿ ನೆನಹನಿಂಬುಗೊಂಡನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಚೋದ್ಯಚರಿತ್ರನು ! 
|| ೪೭೦|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೧೬೫ 

ಗುರುವಿಂಗೂ ಶಿಷ್ಯಂಗೂ , 

ಆವುದು ದೂರ ? ಆವುದು ಸಾರೆ ? ಎಂಬುದನು, ಆರುಬಲ್ಲರು ? 

ಗುರುವೆ ಶಿಷ್ಯನಾದ ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ , ಶಿಷ್ಯನೆ ಗುರುವಾದ ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ . 

ಕರ್ಮವೆಂಬ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಡೆವೊಕ್ಕ ಕಾರಣ, ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದ್ದಿತೆಂದಡೆ, 

ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಹುದೆ ? 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ಮುನ್ನಲಾದ 

ಪರತತ್ವಮಂ ತಿಳಿದು ನೋಡಲು, 

ನೀನೆಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶನೆಂದರಿಯಲು, 

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಗುರುವಲ್ಲದೆನಿನ್ನಿಂದಧಿಕವಪ್ಪ ಗುರುವುಂಟೆ ? 

ಇದು ಕಾರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು 

ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಅರಿಯಬೇಕು ನೋಡಾ. 11೪೭೧|| 

೧೧೬೬ 

ಗುರುವಿಡಿದ ಅರಿವು ಅರಿವಲ್ಲ , 

ಲಿಂಗವಿಡಿದ ಅರಿವು ಅರಿವಲ್ಲ . 

ಇಲ್ಲದ ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ! 

ಕಲ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಅರಿವಹುದೆ ? 

ತನ್ನಿಂದ ತಾನರಿವುದೆ ಅರಿವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೪೭೨|| 

೧೧೬೭ 

ಗುರುವಿದು ಲಿಂಗವಿದು ಜಂಗಮವಿದು ಎಂಬ ಭೇದವ 

ಏಕವ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ತೋರಿದವರಾರು ಹೇಳಾ ? 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯನು ಒಂದು ಮಾಡುವ, 

ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವನು ಅರುಹಿದವರಾರು ಹೇಳಾ ? 

ದೀಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸ್ವಾನುಭಾವದ ಪರಿಯ ತೋರಿ 

ನಿಜಪದದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿದವರಾದು ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ನಿನ್ನ ಆಯತವ ಹೇಳಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ ? || ೪೭೩ || 

೧೧೬೮ 

ಗುರುವಿನ ಪರಿ ವಿಪರೀತವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ , 

ಭ್ರಮರ -ಕೀಟ ನ್ಯಾಯದಂತಾಯಿತ್ತು . 



೩೪೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಗುರು ತನ್ನ ನೆನೆವನ್ನ ಬರ ಎನ್ನನಾ ಗುರುವ ಮಾಡಿದನು. 

ಇನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುವ ಪೂಜಿಸುವರಾರು 

ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೪೭೪|| 

೧೧೬೯ 

ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾದ ಬಳಿಕ 

ಆ ಲಿಂಗವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಇದ್ದಾನೆನೋಡಾ ಎನ್ನ ಗುರು ಅನಿಮಿಷನು ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ . 

ಇದ್ದಾನೆನೋಡಾಎನ್ನ ಗುರು ಅನಿಮಿಷನು ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ. 

ಇದ್ದಾನೆನೋಡಾ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಗುರು ಪರಮಗುರು 

ಬಸವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಂಗಳ ಮುಂದೆ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, 

ಎನ್ನ ಮೇಲೆದ್ರೋಹವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ! || ೪೭೫ || 

೧೧೭೦ 

ಗುರುವಿನಿಂದಾದಕಾಯವ ಬೆರಸಿ, ಗುರುವನರಿಯದಾದೆನಯ್ಯಾ . 

ಲಿಂಗದಿಂದಾದ ಜೀವ ಬೆರಸಿ, ಲಿಂಗವನರಿಯದಾದೆನಯ್ಯಾ , 

ಜಂಗಮದಿಂದಾದ ಮನವ ಬೆರಸಿ ಜಂಗಮವನರಿಯದಾದೆನಯ್ಯಾ . 

ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯ ಅರುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಬೆರಸಿ - ನೀನು ನಾನು 

ಬದುಕಿದೆವುಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೪೭೬ || 

೧೧೭೧ 

ಗುರುವೆಂದರಿಯರು, ಹಿರಿಯರೆಂದರಿಯರು; 

ದೇವರೆಂದರಿಯರು, ಭಕ್ತರೆಂದರಿಯರು. 

ಲಿಂಗವೆಂದರಿಯರು, ಜಂಗಮವೆಂದರಿಯರು; 

ಬಂದ ಬರವನರಿಯರು ನಿಂದ ನಿಲವನರಿಯರು. 

ಶಿವಶರಣರ ನೋಯಿಸುವ ಪಾತಕರನೇನೆಂಬೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನ ನೋಂದ ನೋವುಬರಿದೆ ಹೋಗದು. 
|| ೪೭೭ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩೪೭ 

೧೧೭೨ 

ಗುರುವೆಂಬಾತ ಶಿಷ್ಯನಂತುವನರಿಯ , 

ಶಿಷ್ಯನೆಂಬಾತ ಗುರುವನಂತುವನರಿಯ . 

ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮವಿಲ್ಲ , ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಮವಿಲ್ಲ , 

ಜಂಗಮ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಮವಿಲ್ಲ , ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಸಮವಿಲ್ಲ . 

ಇದು ಕಾರಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವ ಮಾಡುವ 

ಕಾಳುಕುರಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೪೭೮|| 

೧೧೭೩ 

ಗುರುವೊಂದೆ ಬಸಿರು, ಲಿಂಗ ಒಂದೆ ಬಸಿರು 

ಜಂಗಮ ಒಂದೆ ಬಸಿರು ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೆ ಬಸಿರು 

ಇದನಾರಯ್ಯಾ ಅಮಳೋಕ್ಯವ ಮಾಡಿ ತೋರಿದವರು ? 

ಇದನಾರಯ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತೋರಿದವರು ? 

- ಪೂರ್ವಾಚಾರಿ ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣಾ 

ಎನಗೆ ನೀನು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ತೋರಿದೆಯಾಗಿ 

ಲೋಕಾದಿಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಎನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ . 
11೪೭೯ || 

೧೧೭೪ 

ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಗುರುವಿಂಗೆ ಗುರುವಾದ ಪರಿಯೆಂತೊ ? 

ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಪರಿಯೆಂತೊ ? 

ಆದಿಯ ಲಿಂಗವ ಸಾಧ್ಯವ ಮಾಡಿ ತೋರಿದ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ 

ಶರಣೆಂದು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
11೪೮OIL 

೧೧೭೫ 

ಗುರುಸ್ಥಲಭಕ್ತರ ಮೂಲಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳಾರು ಗುರುಸ್ವರೂಪವಾದವು. 

ಆ ಗುರುಸ್ವರೂಪವನುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ, 

ಪರಮಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಉದಯಿಸಿ 

ಸಕಲಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಳಿತು ಸಂತೋಷದಿಂದ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿನೋಡಿದ ನೋಟ 

ಸಕಲಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೂಟವಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೪೮೧ || 



೩೪೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೧೭೬ 

ಗುರುಸ್ಥಲ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ಜಂಗಮಸ್ಥಲ ಪ್ರಸಾದಸ್ಥಲವಡಗಿದ ಕರಸ್ಥಲ 

ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಸಾರಿತ್ತು ? 

ನಿರ್ವಂಚಕತ್ವ ನಿತ್ಯನಿಜಸ್ಥಲವಾದ ಭಕ್ತಿಸ್ಥಲ 

ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಸಾರಿತ್ತು ಬಸವಣ್ಣಂಗಲ್ಲದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕು ನಾನು ಬದುಕಿದೆನು. 

೧೧೭೭ 

- ಗುರುಸ್ಥಲ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ಜಂಗಮಸ್ಥಲ ಪ್ರಸಾದಸ್ಥಲ 

ಬಸವಣ್ಣನ ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗೆ ಅಡಗಿತ್ತಲ್ಲ ! 

ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಸ್ಥಲ, ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಸಾರುವುದೀ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು ಬದುಕಿದೆನು. . || ೪ || 

೧೧೭೮ 

ಗುರುಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತು ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತು , 

ಜಂಗಮಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದಲೆಂದಡೆ - 

ತನುವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು ಮನವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು ಧನವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು; 

ಅರಿವರಿತು ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

ನಿರ್ಲಿಪಿಯಾದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ . . || ೪೮೪ || 

೧೭೯ 

ಘಟಪಟದ ಭಿತ್ತಿಯಂತೆ ಭಿನ್ನವೆಂಬ ಹಾಂಗೆ ಇಹುದು. 

ತಿಳಿದು ನೋಡಿದಡೆ ಭಿನ್ನವುಂಟೆ ? 

ಘಟದೊಳಗಣ ಬಯಲು, ಪಟದೊಳಗಣ ನೂಲು; 

ಭಿತ್ತಿಯ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಂತೆ ಒಂದಲ್ಲದೆ ಎರಡಿಲ್ಲ . 

ದೇಹಿಗಳೊಳಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ . 
|| ೪೮ || 

೧೧೮೦ 

ಘನಚೈತನ್ನಜಂಗಮದ ಕಾರಣಾಂಗವಾದಾತ ಗುರು, 

ನಿಜಚೈತನ್ಯವನುಳ್ಳ ಜಂಗಮದ ಸೂಕ್ಷಾಂಗವಾದಾತ ಗುರು, 

ಸುಚೈತನ್ಯಜಂಗಮದ ಚರವಿಗ್ರಹವಾದಾತ ಗುರು, 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩ರ್೪ 

ಭಕ್ಕಾಚಾರವನುಳ್ಳ ಸ್ಕೂಲಾಂಗವಾದಾತ ಗುರು, 

ಇಂತೀ ಘನಚೈತನ್ಯ ಜಂಗಮದ ಸ್ವರೂಪನಾದಾತ ಗುರು. 

ಅಂತಪ್ಪ ಜಂಗಮದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶ್ರೀಗುರುವಿಂಗೆ, 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯಾ , || ೪೮೬ || 

೧೧೮೧ 

ಘನವ ನೆನೆವ ಮನದಲ್ಲಿ ತನುವಿನಾಸೆ ಮುನ್ನಿಲ್ಲ , 

ನೆನೆವ ಮನವನೊಳಕೊಂಡ ಘನವನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ! 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೆಯಾಗಿತ್ತು ! 

ನೆನಹಳಿದ ನಿರಾಳವ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ ! 

ಅಂತು ಇಂತು ಎನಲಿಲ್ಲ . 

ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಘನಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಬೆರಸಲಿಲ್ಲ . # ೪೮೭11 

೧೧೮೨ 

ಘನವಪ್ಪ ಪರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದನುವಿನ ಬೋನವನಳವಡಿಸಿ, 

ಪರಿಪರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಬರಲು, 

ನೋಡದ ಮುನ್ನವೆ ರೂಪವರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು . 

ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ವೆ ಸೋಂಕರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು . 

ರುಚಿಸದ ಮುನ್ನವೆ ಸುಖವರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು . 

ಅವಧಾರು ಅವಧಾರು ಲಿಂಗವೆ , 

ನಿನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥವ ನಿನ್ನ ಘನಕ್ಕೆ ನೀನರ್ಪಿಸಿದಡೆ 

ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥವ ನಾ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿನಗೆ ಭರಿತ ಬೋನವನಳವಡಿಸಿ ನೀಡಬಲ್ಲವನಾಗಿ 

ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ 

ಆರೋಗಿಸು ದೇವಾ. 1) ೪೮೮ . 

೧೧೮೩ 

ಘುಟಿಕಾಸಿದ್ದರ ಘುಟಿಕೆಯುರುಳಿತ್ತು 

ಯಂತ್ರಿಗಳ ಯಂತ್ರ ಎದ್ದು ಹೋಯಿತ್ತು 

ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂತ್ರ ಮರೆತುಹೋಯಿತ್ತು 

ಔಷಧಿಗರ ಔಷಧವನಾರಡಿಗೊಂಡಿತ್ತು 

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮುಖದಜ್ಯೋತಿನಂದಿತ್ತು 



೩೫೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಈ ವಿಷಯದ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರುಲೋಕದವರೆಲ್ಲರು 

ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೪೮೯ || 

೧೧೮೪ 

ಚಂದ್ರಮನ ಕಾಂಬಡೆ ಆ ಚಂದ್ರನಿಂದೊದಗಿದ ಬೆಳಗೆ ಮುಖ್ಯ . 

ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂಬಡೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದೊದಗಿದ ಬೆಳಗೆ ಮುಖ್ಯ . 

ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಾಂಬಡೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದೊದಗಿದ ಬೆಳಗೆ ಮುಖ್ಯ . 

ರತ್ನವ ಕಾಂಬಡೆ ಆ ರತ್ನದಿಂದೊದಗಿದ ಬೆಳಗೆ ಮುಖ್ಯ . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಕಾಂಬಡೆ 

ಆ ಮಹಾವಸ್ತುವಿನ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದೊದಗಿದ 

ಭಸಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ . || ೪೯Oll 

೧೧೮೫ 

ಚಿತ್ರದಸ್ನೇಹವ ಸಜ್ಜನಕ್ಕರ್ಪಿತವ ಮಾಡೆ; 

ನಟ್ಟಿದ್ದ ಬೇಟಕ್ಕೆ ತಾಗು - ತಡೆಯುಂಟೆ ಎಲೆ ಮರುಳೆ ? 

ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಿಸಿ, ವ್ಯಾಕುಳದಲ್ಲಿ ಡಾವರಿಸುತ್ತಿಪ್ಪುದೀ ಮನವು. 

ಈ ಮನವು ಚಿಹ್ನೆ ದೋರದ ಘನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬಿಡದಿರಬಲ್ಲಡೆ, 

ತನ್ಮೂರ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು! 
- || ೪೯೧|| 

೧೧೮೬ 

ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಮನ ಸಂಚಲ ನಿಲ್ಲದು. 

ಮನ ಸಂಚಲ ನಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಕರಿಗೊಳ್ಳದು. 

ಶಿವಧ್ಯಾನ ಕರಿಗೊಳ್ಳದವನ ಮಾತು ಸಟೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿಯದ ಭ್ರಾಂತಿಯೋಗಿಗಳ ಮನ 

ಬೇತಾಳನಂತೆ ಕಾಡುವುದು. 
lied 

೧೧೮೭ 

ಚಿತ್ತುವೆಂಬ ಬಿತ್ತು ಬಲಿದು ಎರಡಾದಲ್ಲಿ , 

ಲಿಂಗವೆಂಬ ಕಳೆ ಅಂಕುರಿಸಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. 

ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಘನತೆಯ ಏನೆಂದೂ ಉಪಮಿಸಬಾರದು! 

ನೋಡಿದಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಡಿದಡೆ ಬಯಲು ! 

ಆ ಮೂರ್ತಿಯೊಳಗದೆ ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಕಳೆ. 

ಆ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗು ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಲೀಲಾಮಲದ ಪ್ರಥಮ ಭಿತ್ತಿ . 
11೪೯೩ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೫೧ 

೧೧೮೮ 

ಚಿನ್ನವನೊರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣವನೊರೆಯಬಹುದೆ ? 

ಹೂವ ಮುಡಿಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಗಂಧವ ಮುಡಿಯಬಹುದೆ ? 

ಕರ್ಮವ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವನರಿಯಬಹುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆನಬಹುದಲ್ಲದೆ, 

ಲಿಂಗವು ತಾನಾಗಬಾರದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. || ೪೯೪|| 

೧೧೮೯ 

ಚೌದಂತ ಮದಕರಿಯೊಳಡಗಿತ್ತು . 

ಬೆಳಗಿನ ಬಳಗದ ನವಪಂಜರವೊ ! 

ಮದಾಳಿಯ ಸುಳುಹಿನ ಸೂಕ್ಷಂಗಲ್ಲದೆ. 

ಭಾವ ಪರಿಮಳವ ಭೇದಿಸಬಾರದು . 

ಅಲ್ಲಿ ರತುನವ ನುಂಗಿದ ಪರಿಯೆಂತೊ ? 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಸುಖಸಂಭಾಷಣೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ. || ೪೯೫11 

೧೧೯೦ 

ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾವುದೆಂದಡೆ : 

ಲಿಂಗರೂಪಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಭಕ್ತಂಗೆ ಲಕ್ಷಣವಾವುದೆಂದಡೆ: 

ನೃತ್ಯರೂಪಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಜಂಗಮವು ಲಿಂಗರೂಪವಹ ವಿವರವೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಗರೂಪೆಂದಡೆ ಹರಿಯದು 

ತನು - ಮನ - ಧನತ್ರಯಂಗಳ ಹಿಡಿದೂ ಹಿಡಿಯದೆ 

ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುದೀಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ. 

ಆ ನಿಲವಿಂಗೆ ಭವಂನಾಸ್ತಿ , 

ಭಕ್ತನು ನೃತ್ಯರೂಪವಹ ವಿವರವೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯತ್ಯರೂಪೆಂದಡೆ ಹರಿಯದು. 

ತನು - ಮನ - ಧನತ್ರಯಂಗಳ ಜೀವನ ಗುಣಕ್ಕಿಕ್ಕದೆ 

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಳಿದು ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವುದೀಗ ಭಕ್ತಂಗೆ ಲಕ್ಷಣ. 

ಆ ನಿಲವಿಂಗೆ ಭವಂನಾಸ್ತಿ . 



೩೫೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಇಂತೀ ಉಭಯಕುಳಸ್ಥಳದ ಸಂದಳಿದು 

ಒಂದಾಗಿ ನಿಂದ ನಿಲವು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವು! | ೪೯೬|| 

೧೧೯೧ 

ಜಂಗಮ ಜಂಗಮವೆಂಬ ಭಂಗಿತರ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು. 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ - ನಿರಾಳಜಂಗಮವನರಿಯದೆ ನಾನೆ ಜಂಗಮವೆಂಬರು. 

11ಗ್ರಂಥ “ ಜಕಾರಂ ಜನನಂ ನಾಸ್ತಿ ಗಕಾರಂ ಗಮನವರ್ಜಿತಂ| 

ಮಕಾರಂ ಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಏತದೃವೈಂಗಮಂ || 

ಎಂದುದಾಗಿ, ಇಂತಪ್ಪ ನಿರ್ದೆಹಿ ಜಂಗಮವ ಕರ- ಮನ- ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿ 

ಜನನ ಮರಣಂಗಳ ಗೆಲಿದು ಕರ್ಪುರದಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಇರಬಲ್ಲಡೆ 

ಆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಜಗದೊಡೆಯನೆಂಬೆ, 

ಆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂಬೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೪೯೭|| 

೧೧೯೨ 

ಜಂಗಮದಿಂಗಿತಾಕಾರವ ನೋಡಿ ಲಿಂಗವೆಂದರಿದ ಭಕ್ತರು 

ಮನ ಮನ ಬೆರಸಿದಡೆ, 

ಕೂರ್ಮದ ಶಿಶುವಿನ ಸ್ನೇಹದಂತೆ ಮುನ್ನವೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು ನೋಡಾ. 

ಬಂದ ಬರವನರಿಯದೆ ನಿಂದ ನಿಲವನೋಡದೆ 

ಕೆಮ್ಮನೆ ಅಹಂಕಾರವ ಹೊತ್ತಿಪ್ಪವರ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗನು ಒಲ್ಲ ಕಾಣಾ. 
|| ೪೯೮|| 

೧೧೯೩ 

ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದ ಬಳಿಕ 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕುನೋಡಾ. 

ಸಂದುಸಂಶಯವಳಿದು ಸಯವಾದ ಭಕ್ತಿ , 

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದಡೆ ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ . . 

ಒಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬಳಿಕ ಕಿಂಕಿಲನಾಗಿ, ಮತ್ತೊಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬಳಿಕ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದಡೆ 

ಹೋಗನೂಕುವ ಕಾಣಾ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು. 
II೪೯೯|| 

೧೧೯೪ 

ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ 

[ ಜಂಗಮ ) ನಿಂದು ಹೋದಡೆ , 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಯೆಲ್ಲವೂ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿತ್ತು 

ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಕಂಡೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ 

ಹೋಹವನು ಅಂಗವಿಕಾರಿ ನೋಡಾ. 

ಮುಂದುವರಿದು ಅವನ ಮನೆಯ ಹೊಗುವ 

ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಭವ ಹಿಂಗದು. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಅರಿದು ಬರುದೊರೆವೋದವರ ಒಲ್ಲನು ಹೋಗಾ ಮರುಳೆ. 11೫OOI! 

೧೧೯೫ 

ಜಂಗಮವೆ ಹೊರಗಿರಲು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಏವುದಯ್ಯಾ ? 

ಪ್ರಾಣನ ಹೊರಗಿರಿಸಿ ಎಡೆಯಾಡುವ ದೇಹವುಂಟೆ ? 

ಶರಣರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಲು 

ತನ್ನ ತಾ ಮರೆದಿಪ್ಪವರ ಕಂಡಡೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಒಡೆಯ ಹಾಯ್ಯದೆ ಮಾಣ್ಣನೆ ? 11೫OIL 

೧೧೯೬ 

` ಜಗತ್ಸ್ವಯಂಭು' ಎಂಬ ಗುಹೇಶ್ವರನ 

ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಡುತ್ತಿರ್ದಡೆ 

ಆದಿಲಿಂಗವೆಂದು ಬಗೆಯದು ಲೋಕವೆಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣ , 

ಅಚ್ಚಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣ , 

ಬರಿಯ ಲಿಂಗದ ಮಸ್ತಕವಾಯಿತ್ತು ತ್ರಿಜಗದೊಳಗೆ ! 11೫೦೨11 

- ೧೧೯೭ 

ಜಗತ್ತಿನ ಹೊಲೆಯನೆಲ್ಲವನು ಉದಕ ಕೊಳುವುದು, 

ಆ ಉದಕದ ಹೊಲೆಯ ಕಳೆದಲ್ಲದೆ 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವ ಲಿಂಗದ್ರೋಹಿಗಳ ಮಾತಕೇಳಲಾಗದು. 

ಮೇಘಬಿಂದುವಿನಿಂದಾದ ಉದಕ ,ಸೂರ್ಯನ ಮುಖದಿಂದಾಗಿ ದ್ರವ್ಯ , 

ಅಗ್ನಿಯ ಮುಖದಿಂದಾದ ಪಾಕ - ಇಂತಿವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದಲ್ಲದೆ 

ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರರೂ ಶೀಲಪರರೂ ಮೊದಲಾದ 

ನಾನಾ ವ್ರತಿಗಳು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವ ಮಾಡಲಾಗದು, 



೩೫೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

0 

ಅರ್ಪಿಸಲಾಗದು, ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಉದಕದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನು, ದ್ರವ್ಯದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನು, 

ಕಳೆದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು. 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆವ ಪರಿಯೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಉದಕದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಮಂತ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ 

ಜಂಗಮದ ಪಾದೋದಕದಿಂದ ಕಳೆದು 

ಪಾಕಪ್ರಯತ್ನವ ಮಾಡುವುದು . 

ದ್ರವ್ಯದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಜಂಗಮದ ಹಸ್ತ ಪರುಷದಿಂದ ಹೋದುದಾಗಿ 

ಅಗ್ನಿಯಲಾದ ಪಾಕದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವು 

ಜಂಗಮದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಹೋಯಿತ್ತು . 

ಈ ಶಿವನ ವಾಕ್ಯಗಳನರಿದು , ಮತ್ತೆ 

ಜಂಗಮದ ಪಾದೋದಕದಿಂದ ಪಾಕಪ್ರಯತ್ನವ ಮಾಡಲಾಗದು, 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆಯಲಾಗದೆಂಬ ಶೈವ ಬೌದ್ಧ 

ಚಾರ್ವಾಕ ಚಾಂಡಾಲ ಶಿವದ್ರೋಹಿಯ ಮಾತಕೇಳಿ, 

ಬಿಟ್ಟನಾದರೆ, - ಅವ ವ್ರತಭ್ರಷ್ಟ ಅವನ ಮುಖವನೋಡಲಾಗದು. 

ಸಾಕ್ಷಿ : “ಸರ್ವಾಚಾರಪರಿಭ್ರಷ್ಟಃ ಶಿವಾಚಾರೇನ ಶುಧ್ಯತಿ|| 

ಶಿವಾಚಾರ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ : ರೌರವ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ” – 

ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ , ಸಮಸ್ತವಾದ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾದವರ 

ಶಿವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದನ ಮಾಡಬಹುದು, 

ಶಿವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾದವರಿಗೆ ರೌರವ ನರಕ ತಪ್ಪದು. 

ಅವಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲಾಗಿ 

ಅವನ ಮುಖವನೋಡಲಾಗದು, ಮತ್ತ೦ 

“ ವ್ರತಭ್ರಷ್ಟಮುಖಂ ದೃಷ್ಕಾ ಶ್ಯಾನಸೂಕರವಾಯಸಂ| 

ಅಶುದ್ದ ಸ್ಯ ತಥಾದೃಷ್ಟಂ ದೂರತಃ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್” – ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ , 

ವ್ರತಶೀಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುತನಾದ ಶಿವಶರಣನು ಪಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಭ್ರಷ್ಟನ ಕಂಡಡೆ 

ಮುಖವ ನೋಡಿದಡೆ ನಾಯ ಕಂಡಂತೆ ಸೂತಕನ ಕಂಡಂತೆ ಕಾಗೆಯ ಕಂಡಂತೆ 

ಹೇಸಿಗೆಯ ಕಂಡಂತೆ ತೊಲಗುವುದು. 

ಆ ವ್ರತವ ಬಿಡಿಸಿದವನು , ಅವನ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟವನು 

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗಿ 

ಅನಂತಕಾಲ ನರಕವನೈದುವರು. ಆ ಪಾಪಿಗಳ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು , 

ನುಡಿಸಲಾಗದು ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫0೩ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೫೫ 

೧೧೯೮ 

ಜಗದ ಜನವ ಹಿಡಿದು ಉಪದೇಶವ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಿಂಗೆ, 

ಆ ಉಪದೇಶಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಾರಿಗೆ ಹೋಹುದಲ್ಲದೆ 

ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಳವಡುವುದೆ ? 

ತೆರನನರಿಯದ ಸಂಸಾರ ಜೀವಿಗಳು ಮಾಡಿದ ದೋಷ 

ತಮ್ಮನುಂಗಿ, ಆ ಗುರುವಿಂಗೆ ಉಪಹತಿಯ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ತಾನಿಟ್ಟ ಬೇತಾಳ ತನ್ನನೆ ತಿಂದಡೆ 

ಬೇಕು ಬೇಡ ಎನಲುಂಟೆ ? 11೫0೪11 

೧೧೯೯ 

ಜಲಕೂರ್ಮ ಗಜ ಫಣಿಯ ಮೇಲೆ ಧರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿಲ್ಲದಂದು, 

ಗಗನವಿಲ್ಲದಂದು ಪವನನ ಸುಳುಹು ಇಲ್ಲದಂದು, 

ಅಗ್ನಿಗೆ ಕಳೆ ಮೊಳೆದೋರದಂದು, ತರು ಗಿರಿ ತೃಣಕಾಷ್ಟಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಯುಗಜುಗ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಂದು, 

ನಿಜವನರಿದಿಹೆನೆಂಬ ತ್ರಿಜಗಾಧಿಪತಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು 

ತೋರುವ ಬೀರುವ ಪರಿ ಇಲ್ಲದಂದು, 

ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭರಿತ ಅಗಮ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿರಾಳವು! 11೫೦೫|| 

೧೨೦೦ 

ಜಲದ ಸತ್ವ ಜಲಚರಾದಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಬಲುಹಿಲ್ಲ . 

ವಾಗತಿಗಳ ಅಧ್ಯೆತ, ಸ್ವಯವ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ [ ಅವರು] ದೂರ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೫೬ || 

೧೨೦೧ 

ಜಲದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ವೃಕ್ಷ , 

ಕೊಂಬಿಲ್ಲದೆ ಹೂವಾಯಿತ್ತು , ಇಂಬಿನಲ್ಲಿ ಫಲದೋರಿತ್ತು ! 

ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಮುಗ್ಗೆಯ ಅಂಗೈಯ ಅರಳುದಲೆ 

ಇಂದ್ರನ ವಾಹನವ ನುಂಗಿ, 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಆಸನ ಪವನವ ದೃಢಸೂಸಿ 

ಬೀಸರವೋಗದ ಶಿವಯೋಗ! 



೩೫೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಸಾಕ್ಷೀಭೂತಾತ್ಮದ ಮಾತು ಮಥನವ ನುಂಗಿ 

ಜ್ಯೋತಿಯೊಳಗಣ ಕರ್ಪುರದ ಬೆಳಗಿನಂತಿದ್ದಿತ್ತು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ! 11೫೦೭|| 

ಜಲವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ , ಫಲವಿಲ್ಲದ ಬನ, 

ಭಕ್ತನಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಸುಡುಗಾಡಯ್ಯಾ , 

ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಲ್ಲ , 

ಪ್ರೇತಜಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೫OCII 

೧೨೦೩ 

ಜಾತಿಜಂಗಮ ಒಂದುಕೋಟಾನುಕೋಟಿ, 

ನೀತಿಜಂಗಮ ಒಂದುಕೋಟಾನುಕೋಟಿ 

ಸಿದ ಜಂಗಮ ಒಂದುಕೋಟಾನುಕೋಟಿ, 

ಜ್ಞಾನಜಂಗಮ ಲೋಕ ದುರ್ಲಭ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೦೯ || 

೧೨೦೪ 

ಜಾತಿಭೇದಂಗಳನು ಅರಿವುದಯ್ಯಾ . 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಿಂದು ಮುಂದ ಹರಿವುದಯ್ಯಾ . 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಯ್ಯಾ . 

ಆದಡೆ, – ಆತ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂದರಿವುದಯ್ಯಾ . 11೫೧CII 

೧೨೦೫ 

ಜ್ಞಾತೃವೆ ಅರಸುವುದು ಜ್ಞಾನವೆ ಅರಿವುದು. 

ಜೇಯವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು. 

ಈ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನಕ್ಷೇಯವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧಸಾಧನದಿಂದ 

ಲಿಂಗವನರಸಿ ಲಿಂಗವನರಿದು ಲಿಂಗವ ಬೆರಸಿ ಲಿಂಗವಾದ ಮತ್ತೆ, 

ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನಕ್ಷೇಯವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧಭ್ರಾಂತಿಸೂತಕ ಹೋಯಿತ್ತು 

ನಿಜವಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೫ || 

೧೨೦೬ 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನರಿದಿಹೆನೆಂದಡೆ: 

ಅರಿವಿಂಗೆ ಬಂದಾಗಲೆ ಕುರುಹು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೫೭ 

ಕುರುಹಿಂಗೆ ಕೇಡುಂಟು ; 

ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದೇನು ? ಮನೋಭೇದ ! 

ಇಂತಪ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಕೈಯಲ್ಲಿ , 

ಅರುಹಿಸಿಕೊಂಡಡೆ ನೀ ದೇವನಲ್ಲ , 

ಅರಿಯದಿದ್ದಡೆ ನಾ ಶರಣನಲ್ಲ . 

ನೀ ದೇವ, ನಾ ಶರಣನೆಂತಾದೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೫೧೨|| 

೧೨೦೭ 

ಜ್ಞಾನದುದಯವೇ ಭಕ್ತ , 

ಜ್ಞಾನದ ಶೂನ್ಯವೇ ಐಕ್ಯ . 

ಇಂತೀ ಜ್ಞಾನದಾದ್ಯಂತವನರಿವರಿವೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರ ನೋಡಾ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

“ ಚಿದೋದಯಶ ಸದೃಕೊ ಚಿತ್ತೂನ್ಯಂಜೈಕ್ಯಮೇವ ಚ 

ಉಭಯೋರೈಕ್ಯ ವಿಜೇಯಾತ್ಸರ್ವಜ್ಞಮೀಶ್ವರಃ ” ( ?) 

ಎಂದುದಾಗಿ 

ಇಂತೀ ಷಟ್ಟಲದೊಳಗಾದ್ಯಂತವಡಗಿಹ ಭೇದವ 

ನೀ ನಲ್ಲ ದನ್ಯರೆ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

| 

|| ೫೧೩ || 

೧೨೦೮ 

ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ನಿರ್ಣಯವೆಂತುಟೆಂದು ವಿಚಾರಿಸೆ: 

ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವೆಂತು ಹೇಳಿತ್ತು 

ಅಂತೆ ನಡೆದು ಪೂರೈಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು, 

ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವೆಂತು ಹೇಳಿತ್ತು - 

ಅಂತೆ ನಡೆದು ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು, 

ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವೆಂತು ಹೇಳಿತ್ತು 

ಅಂತೆ ನಡೆದು ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು , 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲವೆಂತು ಹೇಳಿತ್ತು - 

ಅಂತೆ ನಡೆದು ಪೂರೈಸಿ ಶರಣಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು, 

ಶರಣಸ್ಥಲವೆಂತು ಹೇಳಿತ್ತು 

ಅಂತೆ ನಡೆದು ಪೂರೈಸಿ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು, 

ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವೆಂತು ಹೇಳಿತ್ತು 

ಅಂತೆ ನಡೆದು ಪೂರೈಸಿ ನಿರವಯಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ನಿರಾಳಕ್ಕೆ ನಿರಾಳನಾದೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೫೧೪ ! 



೩೫೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೦೯ 

ಜಿ . ಯ ಮುಖದಿಂದುಂಡು ಗುಹ್ಯದ್ವಾರದಿಂ ಬಿಡುವನೆ ಯೋಗಿ ? 

ಅಲ್ಲ , ನಿಲ್ಲು . 

ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತಮಲದೇಹಿಯಲ್ಲ - 

ಇಬ್ಬಟ್ಟೆಯಂ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾಯೋಗಿ! 

ಮೇಲಿಪ್ಪ ಕೈಲಾಸವ ಮರ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲಿಸಿದ, 

ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಹೇಶ್ವರ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರು ತಾನೆ. . 11೫೧೫|| 

- ೧೨೧೦ 

ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವೇ ಆಧಾರ 

ಜೀವತಪ್ಪಿಸಿ ಜೀವಿಸಬಾರದು. 

“ ಪೃಥ್ವಿಬೀಜಂ ತಥಾ ಮಾಂಸಂ ಅಪ್ದ್ರವ್ಯಂ ಸುರಾಮಯಂ| | 

ಆತ್ಮಾ ಜೀವಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಜೀವೋ ಜೀವೇನ ಭಕ್ಷಯೇತ್|| ಎಂದುದಾಗಿ 

ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮವೆಂಬ ಶ್ರಾವಕರನು ಕಾಣೆ . 

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದುದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ; ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮಯ ಕಾಣಾ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೧೬ || 

೧೨೧೧ 

ಡೊಂಕನ ಕೊಂಡು ಡೊಂಕನ ಕಾಡುವಡೆ 

ನಮ್ಮ ಡೊಂಕನೆ ಸಾಲದೆ ? 

ಕೆಮ್ಮುವನಾದಡೆ ನಮ್ಮವನೆ ಸಾಲದೆ ? 

ಎಂಬ ಲೋಕದ ಗಾದೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ; 

ಈ ಡೊಂಕನ ಕೊಂಡು ಸಸಿನವಕೊಡಬಲ್ಲಡೆ 

ಅವರ ಹಿರಯರೆಂಬೆ ಗುರುವೆಂಬೆ. 

ಅವರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆ. 

ಈ ಡೊಂಕನ ಕೊಂಡು ಸಸಿನವಕೊಡಲರಿಯದಿದ್ದಡೆ, 

ಆ ಗುರುವಿಂಗೆ ಏಳನೆಯ ನರಕ , 

ಭವಘೋರದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತಿಹ. 

ಇದು ಕಾರಣ, 

ಡೊಂಕನ ಕೊಂಡು ಸಸಿನವಕೊಡಬಲ್ಲ 

ಗುರು, ಅಪೂರ್ವ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೧೭|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩ರ್೫ 

೧೨೧೨ 

ತಂಗಾಳಿ ಪರಿಮಳದೊಡಗೂಡಿ ಸುಳಿವಂತೆ, 

ಆ ಸುಳುಹಾಗಿ ಸುಳಿಯಬೇಕು. 

ನಿಂದಡೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿಂದು 

ಸಹಜ ಮಾಟವ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಸುಳಿದಡೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಪರಮಜಂಗಮವಾಗಿ ಸುಳಿಯಬೇಕು. 

ನಿಂದು ಭಕ್ತನಾಗಲರಿಯದ, ಸುಳಿದು ಜಂಗಮವಾಗಲರಿಯದ 

ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೧೮ || 

೧೨೧೩ 

ತತ್ತಿಯೊಳಗಣ ಹಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಣವದೆತ್ತಣಿಂದ ತೋರಿತ್ತೊ ? 

ಅದು ಮಾತನಾಡುವ ಬೆಡಗ ಜಡಜೀವಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ಎತ್ತಿನ ಮರೆಯ ಬೇಟೆಕಾರನ 

ಅಡವಿಯ ಮೃಗವೆತ್ತ ಬಲ್ಲವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೫೧೯ || 

೧೨೧೪ 

ತತ್ವವ ನುಡಿವ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು. 

ತುತ್ತನಿಕ್ಕುವರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ , ಅಚ್ಚುಗಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ನೋಡಾ, 

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವ ಹೇಳುವ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಒಡಲ ಕಕ್ಕುಲತೆಗೆ ಹೋಗಿ, 

ಭಕ್ತಿಯ ಹೊಲಬನರಿಯದ, ಜಡಜೀವಿ ಮಾನವರ ಇಚ್ಛೆಯ ನುಡಿದು, 

ಹಲುಬುತ್ತಿಪ್ಪರು ನೋಡಾ! 

ಕತ್ತೆಗೆ ಕರ್ಪೂರವ ಹೇರಿದಂತೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತಣ ಮುಕ್ತಿಯೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೨OIL 

೧೨೧೫ 

ತತ್ವಾತತ್ವಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಭೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಏನೇನಿಲ್ಲದಂದು, ಬಯಲು ಬಲಿವಂದು ಈ ಬಿಂದುವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಬಿಂದು ಅಕ್ಷರತ್ರಯ ಗದ್ದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಲು ಲೋಕದುತುಪತಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ನಾದದ ಬಲದಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದನೊಬ್ಬ ಶರಣ . 

ಆ ಶರಣನಿಂದಾದುದು ಪ್ರಕೃತಿ, 

ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾಯಿತು ಲೋಕ ಲೌಕಿಕ 

ಆ ಲೋಕ ಲೌಕಿಕವನತಿಗಳೆದು ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿಪ್ಪ 

ಗುಹೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . || ೫೨II 



೩೬೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೧೬ 

ತನುಳ್ಳ ನಿಧಾನ ತನಗಿಲ್ಲದಂತೆ, 

ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರ ನುಂಗಿ ಅಂಬುಧಿ ಬತ್ತಿತ್ತು . 

ಅದುಭುತ ಸತ್ತಿತ್ತು ; ರಣರಂಗವತ್ತಿತ್ತು . 

ಇರುಳು ಮಾಣಿಕವ ನುಂಗಿ ಮರಣವಾದ ಬಳಿಕ 

ಅಮೃತದ ಪುತ್ತಳಿಯ ಹಾಲ ಕುಡಿಯ ಕರೆದಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಊಟವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೫೨೨II 

೧೨೧೭ 

ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ದರ್ಪಣದೊಳಗಣ ಬೆಳಗು. 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಬೆಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರನಿಪ್ಪೆಡೆಯ ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೫೩ || 

- ೧೨೧೮ 

ತನ್ನ ತಾನರಿತ ಬಳಿಕ ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ . 

ಕಾಬ ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಮರವೆ ನಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ 

ಅರಿವಿನ ಮರವೆಯ ನೆರೆ ಮರೆದ ಬಳಿಕ 

ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೧೨೧೯ 

ತನ್ನ ತಾನರಿದಡೆ ನುಡಿಯೆಲ್ಲ ತತ್ವ ನೋಡಾ! 

ತನ್ನ ತಾ ಮರೆದಡೆ ನುಡಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ ನೋಡಾ! 

ಅರಿದು ಮರೆದ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಶಬ್ದ ವೆಲ್ಲವು 

ಉಪದೇಶವಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನವುಂಟೆ ? 

ನಿನ್ನ ಮನದ ಕಳವಳವ ತಿಳುಹಲೆಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದಡೆ, 

ಎನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಕಂದು ಕಲೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾ! 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರುಣದ ಶಿಶುವಾದ ಕಾರಣ 

ಬಾಯ್ದೆಗೆದೆನಲ್ಲದೆ, ಭಿನ್ನವುಂಟೆ ಹೇಳಾ ಮರುಳೆ ? 
11೫೨೫II 

೧೨೨೦ 

ತನ್ನ ತಾನರಿದೆಹೆನೆಂದಡೆ ತನಗೆ ತಾನನ್ಯನೆ ? 

ನಿಮ್ಮ ನಾನರಿದೆಹೆನೆಂದಡೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲಾನನ್ಯನೆ ? 
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ತನ್ನ ನಿಮ್ಮನರಿದೆಹೆನೆಂಬ ಅರಿವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪುದು 

ತನ್ನ ತನ್ನಿಂದಿನ್ನೇತರಿಂದರಿವೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೨೬ || 

೧೨೨೧ 

ತನ್ನನರಿಯೆನೆಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನನೋಡಾ. 

ಅರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನವ ಅಗಳೆದು 

ಜ್ಞಾನವ ಕಾಣೆನೆಂಬುದು ವಿಪರೀತ ಭಾವ ನೋಡಾ! 

ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರುವ ಘನವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಾರದು. 

ಕಾಣಬಾರದ ನಿಜವ ತೋರಬಾರದು, 

ತೋರಬಾರದ ನಿಜವ ತಿಳಿಯಬಾರದು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ 

ತವಕ ಎಡೆಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಕಾರಣ 

ತಿಳುಹಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದ ನಿನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದುನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೫೨೭|| 

೧೨೨೨ 

ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನ ನೋಡಲು, ತನಗೆ ತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗೆ 

ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂಬುದೆ ಭ್ರಾಂತುನೋಡಾ! 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ: 

ತನಗೆ ತಾನು ಅನ್ಯವಲ್ಲಾಗಿ, ಎನಗೆ ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ . 

ಅನ್ಯ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು;`ಬ್ರಹ್ಮವುನಾನು' ಎಂಬೆಡೆ 

ಅದು ಅತಿಶಯದಿಂದ ಭ್ರಾಂತು - ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ನೋಡಾ. 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ: 

`ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ' ಎಂಬುದು ಘಟಿಸದಾಗಿ ! 

ಅತಿಶಯದ ಸುಖವಳಿದ ನಿರಂತರ ಸುಖವೆಂತುಟೆಂದಡೆ 

ಗುರು ಮುಗ್ಧನಾದೆಡೆಯ ತಿಳಿಯಲುನೋಡಲು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ನಿಲವು ತಾನೆ. 11೫೨೮ || 

೧೨೨೩ 

ತನು ಉಂಟೆಂದಡೆ ಪಾಶಬದ್ಧ, ಮನ ಉಂಟೆಂದಡೆ ಭವಕ್ಕೆ ಬೀಜ. 

ಅರಿವ ನುಡಿದು ಕೆಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ. 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆನೆಂಬ ಮಾತು ಬಯಲ ಭ್ರಮೆ ನೋಡಾ. 

ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅಗಲಿದೆ 



೩೬೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಎಂದಡೆ ಕರ್ಮ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬಿಡದು. 

ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ತಿಳಿದುನೋಡಲು ಭಿನ್ನವುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿವಡೆ ನೀನೆಂದೇ ತಿಳಿದುನೋಡಾ ಮರುಳೆ ? ||೫೨೯ || 

೧೨೨೪ 

ತನುಗುಣನಾಸ್ತಿ ಮನಗುಣನಾ ಧನಗುಣನಾಸ್ತಿಯಾದಡೇನು ? 

ಭಾವನಾಸ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 

ಭಾವನಾಸ್ತಿಯಾದಲ್ಲದೆ ಅರಿವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. 

ಅರಿವು ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಕುರುಹಿಂಗೆ ಹೊರಗು 

ಕುರುಹಳಿದು ಕೂಡುವ ಪರಮಸುಖವು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಯ ಹೇಳಾ 

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ ? 11೫೩OIL, 

೧೨೨೫ 

ತನುಗುಣನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಸಂಗಿಯಾದಳು . 

ಮನಗುಣನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅರಿವುಸಂಗಿಯಾದಳು . 

ಭಾವಗುಣನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಭೆ ತಾನಾದಳು. 

' ತಾನು' ' ಇದಿರು' ಎಂಬ ಎರಡಳಿದು 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಲಿಂಗವಾದ 

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳ ನಿಲವಿಂಗೆ ಶರಣೆನುತಿರ್ದೆನು. 11೫೩೧|| 

೧೨೨೬ 

ತನು ದಾಸೋಹ, ಅವಯವಂಗಳೆಲ್ಲವು ಆಚಾರ, 

ಮನ ಪ್ರಾಣವೆಂಬವೆಲ್ಲವು ಅರಿವಿನ ಮೂರ್ತಿನೋಡಾ. 

ಒಳಗು ಹೊರಗು, ಹೊರಗು ಒಳಗು ಎಂಬುದನರಿಯದ 

ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರಿ ನೀನು. 

ನಿನ್ನಳವ ಅರಿಯಲು ಆನು ಏತರವನಯ್ಯಾ . 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಉಂಟಾದಡೇನು ? 

ಎನ್ನ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಾಯತವಿಲ್ಲ , ಆಚಾರವೆಂಬುದು ಅತ್ಯತ್ತಲಿಲ್ಲ . 

ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪನ್ನ (ನೀನು), ನಿನ್ನಳವ ನಾನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ , 

ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಕಾವಲು ಬಂಟ ನಾನೆಂಬುದ 

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲರು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೫೩೨II 
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೧೨೨೭ 

ತನುವ ಗುರುವಿಂಗರ್ಪಿಸಿ , ಮನವ ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ, 

ಭಾವವ ಜಂಗಮಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ, ನಿಜವ ತೃಪ್ತಿಯಲರ್ಪಿಸಿ, 

ಘನವ ಅರಿವಿಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, 

ಅರ್ಪಿತವೆ ಅನರ್ಪಿತವಾಗಿ, ಅನರ್ಪಿತವೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ 

ಅರ್ಪಿತ ಅನರ್ಪಿತಗಳಳಿದು ನಿತ್ಯಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರಸಾದದ ಹಾದಿಯನೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿ 

ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ಬೆಳವಿಗೆಯ ಮಾಡಿದನು 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು. 11೫೩೩ || 

೧೨೨೮ 

ತನುವ ಗೆಲಲರಿಯದೆ, ಮನವ ಗೆಲಲರಿಯದೆ 

ಧನವ ಗೆಲಲರಿಯದೆ, ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಲೋಕವೆಲ್ಲವು. 

ತನುವ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸವೆಸಿ, ಮನವ ಲಿಂಗಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸವೆಸಿ 

ಧನವ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸವೆಸಿ ಗೆಲಬಲ್ಲಡೆ, 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರನು ಕಾಣೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ, 

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. || ೫೩೪|| 

೧೨೨೯ 

ತನುವ ತೋಂಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿ ಮಾಡಿ 

ಅಗೆದು ಕಳೆದೆನಯ್ಯಾ ಭ್ರಾಂತಿನ ಬೇರ 

ಒಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಹೆಂಟೆಯ ಬಗಿದು ಬಿತ್ತಿದೆನಯ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜವ. 

ಅಖಂಡಮಂಡಲವೆಂಬ ಭಾವಿ, ಪವನವೆ ರಾಟಾಳ 

ಸುಷುಮ್ಮನಾಳದಿಂದ ಉದಕವ ತಿದ್ದಿ 

ಬಸವಗಳ್ಳವರು ಹಸಗೆಡಿಸಿಹವೆಂದು 

ಸಮತೆ ಸೈರಣೆಯೆಂಬ ಬೇಲಿಯನಿಕ್ಕಿ , 

ಆವಾಗಳೂ ಈ ತೋಂಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗರವಿದ್ದು 

ಸಸಿಯ ಸಲಹಿದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೩೫|| 

೧೨೩೦ 

ತನುವರ್ಪಿತವೆಂದಡೆ ಗುರುದ್ರೋಹ. 

ಮನವರ್ಪಿತವೆಂದಡೆ ಲಿಂಗದ್ರೋಹ. 



೩೬೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಧನವರ್ಪಿತವೆಂದಡೆ ಜಂಗಮದ್ರೋಹ 

ಇಂತೀ ತನುಮನಧನಗಳೆಂಬ ಅನಿತ್ಯವನು 

ನಿತ್ಯಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತನಾದೆನೆಂದಡೆ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನನೋಡಾ. 

ಒಡೆಯರಿಗೆ ಉಂಡೆಯ ಮುರಿದಿಕ್ಕಿ 

ನಾ ಭಕ್ತನೆಂಬ ಮಾತ ಸಮ್ಯಕ್ ಶರಣರು ಮೆಚ್ಚುವರೆ ? 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ , 

ನೀನು ಆವುದರಲ್ಲಿ ಏನನರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತನಾದೆ ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 11೫೩೬|| 

೧೨೩೧ 

ತನುವಿನ ಗುಣವ ವಿವರಿಸಿಹೆನೆಂದೆಡೆ, ಮನ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. 

ಮನದ ಗುಣವ ವಿವರಿಸಿಹೆನೆಂದೆಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು , ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. 

ತನು ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಶುದ್ಧ ಸುಯಿಧಾನವಾಗಿ 

ಲಿಂಗಮುಖಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯವಾದಲ್ಲದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಬೆರಸಬಾರದು ಕೇಳಾ ತಾಯೆ . || ೫೩೭|| 

೧೨೩೨ 

ತನುವಿನಲ್ಲಿ ತನು ಸವೆಯದು, ಮನದಲ್ಲಿ ಮನ ಸವೆಯದು, 

ಧನದಲ್ಲಿ ಧನ ಸವೆಯದು. 

ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯ ಮಾತು ನಿನಗೇಕೆ ಹೇಳಾ ಬಸವಾ ? 

ಮಾಟಕೂಟವೆಂಬ ಕೀರ್ತಿವಾರ್ತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ 

ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂಬುದ ಮರೆದೆಯೆಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರಿಗೆ ತ್ರಿಕರಣವನೊಪ್ಪಿಸಿದಲ್ಲದೆ 

ಭಕ್ತನಾಗಬಾರದು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
11೫೩೮|| 

೧೨೩೩ 

ತನುವಿನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಲೋಭವ ಮನವ ಕದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದಡೆ 

ಆ ತನುವೆ ಮನೋರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. 

ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಸಮರತಿಯಾಗದಾಗಿ; 

ಕಾಮ ( ಯ ?) ದ ಕರುಳು ಲೋಭದ ಬಯಕೆಯೊಳಗದೆ. 

ಅರಿದೆನೆಂದು ಬರುಮಾತ ನುಡಿದಡೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಮೆಚ್ಚ ನೋಡಾ 

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ . 
11೫೩೯ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೬೫ 

೧೨೩೪ 

ತನುವೆಂಬ ಏರಿಗೆ ಮನವೆಂಬ ಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಬಲಿದು ಷಧಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸೋಪಾನದಿಂದ 

ಪರಮಾನಂದವೆಂಬ ಜಲವ ತುಂಬಿ 

ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ ! 

ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೆರೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಾಣೆ. 11೫೪OIL 

೧೨೩೫ 

ತನುವೆಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಮಸ್ತಕಾಗ್ರವೆಂಬ ಸೆಹ್ವಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ವಯಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರಲು, 

ಗುರುವೆಂಬ ಆರ್ಚಕನು ಮಂತ್ರವೆಂಬ ಆಗಮಿಕನು ಸಹ 

ಲಿಂಗವೆಂಬ ಉಚ್ಛಾಯ ವಿಗ್ರಹವನು ಕರಸ್ಥಲವೆಂಬ ರಥದಲ್ಲಿ 

ಮೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ 

ಆ ಕರಸ್ಥಲವೆಂಬ ರಥಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಪಾದದ್ವಯ ಎರಡುಕೂಡಿ 

ನಾಲ್ಕು ಗಾಲಿಗಳಂ ಹೂಡಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಪತಾಕೆಗಳಂ ಧರಿಸಿ 

ಏಕೋಭಾವವೆಂಬ ಕಳಸವನಿಟ್ಟು , ದಶವಾಯುಗಳೆಂಬ ಪಾಶವಂ ಬಂಧಿಸಿ 

ಷಡಂಗಗಳೆಂಬ ಮೊಳೆಗಳಂ ಬಲಿದು, ಸಪ್ತಧಾತುವೆಂಬ 

ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಯನಲಂಕರಿಸಿ 

ಅಷ್ಟಮದ ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನಂಗಳೆಂಬ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಸಹ 

ಮಹಾನಾದವೆಂಬ ಭೇರಿ ವಾದ್ಯಂಗಳಿಂ 

ಷೋಡಶವಿಕಾರಂಗಳೆಂಬ ನರ್ತಕೀಮೇಳದಾರತಿಯಿಂ 

ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಗಳೆಂಬ ಚಾಮರಧಾರಕರಿಂ 

ಮನವೆಂಬ ಹೊರಜೆಯಿಂ ಕರಣಂಗಳೆಂಬ ಕಾಲಾಳ ಲಿಂ - ಪಿಡಿಸಿ, - 

ಸುಬುದ್ದಿಯೆಂಬ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವೆಂಬರಸು ರಥಮಂ ನಡೆಸಿ 

ನೆನಹು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂಬ ಉಚ್ಛಾಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 

ಹೃದಯಕಮಲವೆಂಬ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ 

ಆನಂದವೆಂಬ ಅರಸು ನಿರಾಳವೆಂಬ ಅಪರಿಮಿತ ಪಟ್ಟಣವ 

ಪ್ರವೇಶವಾದನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೪OIL 

೧೨೩೬ 

ತನು ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ಇಂದೆನ್ನ . 

ಮನ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ಇಂದೆನ್ನ . 



೩೬೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ಇಂದೆನ್ನ . 

ಇಂತೀ ಸರ್ವವೂ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಬಸವಾ ಇಂದೆನ್ನ . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ 

ಆದಿಯಾಧಾರವಾದೆಯೆಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ ನೀನಿಂದು. 11೫೪೨|| 

೧೨೩೭ 

ತಪವೆಂಬುದು ತಗಹು, ನೇಮವೆಂಬುದು ಬಂಧನ, 

ಶೀಲವೆಂಬುದು ಸೂತಕ , ಭಾಷೆಯೆಂಬುದು ಪ್ರಾಣ ಘಾತಕ. 

ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧದೊಳಗಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. 
11೫೪೩ || 

೧೨೩೮ 

ತಪ್ಪ ಹೊರಿಸಿ ಹೊರಟೆಹೆನೆಂಬುದು ಸತ್ಯವೆ ? 

ತನು , ಸೀರೆಯನುಳಿದು ನಿರ್ವಾಣವಾದಲ್ಲಿ 

ಮನದ ಭ್ರಾಂತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗದು ! 

ಕೇಶವೆಂಬ ಸೀರೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಅಪಮಾನವೆಂತು ಹರಿಯಿತ್ತು ? 

ಅದು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ವೇಷ ! 
11೫೪೪|| 

೧೨೩೯ 

ತಮ್ಮ ತಾವರಿದೆಹೆವೆಂಬರು, ತಮ್ಮ ತಾವರಿವ ಪರಿಯೆಂತೋ ? 

ಎಲ್ಲರನೂ ಕಾಬ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಕಾಲುದೆ ? 

ತನ್ನರಿವಿಂದ ತಾ ಭಿನ್ನವಾಗಲರಿವನೆ ? 

ತನ್ನ ತಾನಿದಿರಿಟ್ಟು ಕಾಬಾತನೊಬ್ಬನುಂಟೆ ? 

ತನ್ನ ತಾನರಿವ ಪರಿಯ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲ . 
11೫೪೫ || 

೧೨೪೦ 

ತಮ್ಮ ತಾವರಿಯರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳರು. 

ಆರರ ಹೋಲಬ ಏನೆಂದರಿಯರು. 

ಎಂಟರ ಕಂಟಕವ ಮುನ್ನರಿಯರು. 

ಏರಿದ ಬೆಟ್ಟವ ಇಳಿಯಲರಿಯದವರ ಏನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೫೪೬ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩೬೭ 

೧೨೪೧ 

ತಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬುದ ಒಲೆಯಲಟ್ಟುಂಡಡೆ ಹೊಗೆ ಘನವಾಯಿತ್ತು . 

ತಲೆಯಲಟ್ಟುಂಡಾತ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿ, 

ಈಶ್ವರಸ್ವರವ ನುಡಿಯಲರಿಯದೆ ಬೀಸರವೋದರಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲ . 

ಈಶ್ವರ ಸ್ವರವ ನುಡಿದರೆ ತಾನೆ ಶಿವನು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೊ . 
11೫೪೭|| 

೧೨೪೨ 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮೃಗಒಡಲಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರವ ಕೊಂಡಿತ್ತು , 

ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿಯಿತ್ತು ! 

ಅದ ಶುದ್ದಿಯ ಮಾಡ ಹೋದಾತನಿನ್ನೂ ಮರಳನು. 

ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಮಣಿಯ ದಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪವಣಿಸುವ 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! ||೫೪೮|| 

೧೨೪೩ 

ತಾ ಕೇಳಿ, ನೋಡಿ, ಮುಟ್ಟಿ ಮನವರಿದ ಸುಖವ 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದೆಂತೊ ಅಂಗ ಮನವೆಂಬವನು ? 

ಲಿಂಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣವನು ಕಾಣದಿಹ 

ಅಂಗಹೀನರಿಗೇಕೆ ವ್ರತಾಚಾರದ ಹೊಲಬು ? 

ಜೀರ್ಣಪರ್ಣ - ರವಿರ ಜೈಯದಂತೆ (ನ್ಯಾಯದಂತೆ?) 

ಜಗದೊಳಗೆ ಏತರಲ್ಲಿಯೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲದೆ ಗುಹೇಶ್ವರನಿಪ್ಪ 

ಭಕ್ಕದೇಹಿಕನಾಗಿ ! 11೫೪೯ || 

೧೨೪೪ 

ತಾನಿಟ್ಟ ಬೇತಾಳ ತನ್ನನೆ ತಿಂದಿತ್ತೆಂಬಂತೆ , 

ನಿನ್ನ ಭವಾವಳಿಯನೆತ್ತುವನ್ನಕ್ಕ 

ಎನ್ನ ಮರವೆ ಎನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಯಿತ್ತು , 

ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಾಹವಾಯಿತ್ತು ! 

ನಿಮ್ಮ ವರ್ಮ ತಿಳಿಯದೆನಗೆ, – ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಹಿಂದೆ ನೀನೇನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯೆನಾಗಿ, 

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ಆರೋಗಣೆಯಾಗದು ಕಾಣಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ! 11೫೫OIL 



೩೬೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೪೫ 

ತಾನೆಂದೆನಿಲ್ಲದೆ ಗುರುವೆಂದು ಹಿಡಿದವನ, 

ಗುರುವೆಂದಲ್ಲಿಯೆ ನೀನೆಂದು ನಡೆದವನ, 

ನೀನೆಂದಲ್ಲಿಯೆ ಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಸಕೀಲಸಂಬಂಧವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದವನ , 

ಲಿಂಗಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರೆದು ಕರಿಗೊಂಡ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ 

ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. 11೫೫OIL 

೧೨೪೬ 

ತಾಪತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೇವ ಒಡಲ ಹಿಡಿದು ತಂದು 

ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಉರಿಗೆ ಆಹುತಿಯ ಕೊಟ್ಟವನ, 

ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಾಯವ ಹಿಡಿದು ತಂದು 

ನಿಶೂನ್ಯವೆಂಬ ತೇಜದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟವನ, 

ನಿಶೂನ್ಯವೆಂಬ ಶಬ್ದವ ಸುಟ್ಟು , ಭಸ್ಮವ ಧರಿಸಿದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ, 

ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿ - ಗತಿಯ ಮರೆದು, ನಿರ್ವಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದವನ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರೆದ ಅಲ್ಲಯ್ಯನಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ 

ಸುಟ್ಟಿಹೆನೆಂಬ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನನೇನೆಂಬೆನು ? 
11೫೫೨|| 

- ೧೨೪೭ 

ತಾ ಬಾಳಲಾರೆ ವಿಧಿಯ ಬೈದನೆಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ 

ದಿಟವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಅವಧಾನ ತಪ್ಪಿ ಆಚಾರಗೆಟ್ಟು ನಡೆದು 

ಶಿವನಾಧೀನವೆಂದಡೆ ಹೋಹುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣಿಗೆಯ ಮಾತು ಸಲ್ಲದು ಕೇಳಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೫೫೩ || 

೧೨೪೮ 

ತಾಯಿಗಾದ ಸುಖದುಃಖಂಗಳು ಬಸಿರ ಶಿಶುವಿಂಗೆ ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಶಿವನ ತಾಗುವುವು. 

ಕರಣವುಳ್ಳವರು ಮರಣವಿಲ್ಲದವಂಗೆ ಮುಳಿದಡೆ 

ತನುವುಳ್ಳವರ ಮುಟ್ಟುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಡಲಿಲ್ಲದಾತನ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾಕೆಂಡವ ಒರಲೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೆ ? 
|| ೫೫೪|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೬೯ 

೧೨ರ್೪ 

ತಾಯಿ - ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಕಂದಾ, 

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ನಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ಭೇದಕರಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೀನೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರ್ದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರ ನಿನಗೆ ಸಹಜ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1೫೫೫ || 

೧೨೫೦ 

ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಶಿಶುವಿಂಗೆ, 

ಶಿಶುವಿಲ್ಲದ ತಾಯಿ ಮೊಲೆಯನೂಡಿದಳು. 

ಮೊಲೆವಾಲನುಂಡ ಶಿಶು ತಾಯ ತಸಿದಡೆ 

ತಾಯಿ ಆ ಶಿಶುವಿಂಗೆ ಸತಿಯಾದಳಲ್ಲಾ ! 

ಸತಿಯ ಸಂಗದ ಸುಖವ ಪತಿಯಿಲ್ಲ ( ಯಿಂ ?) ದರಿದಲ್ಲಿ 

ಸತಿ ಪತಿ ಎಂಬೆರಡೂ ಅಳಿಯಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಈ ನಿಜದ ನಿರ್ಣಯವ ಎನಗೆ ತೋರಿದ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಮಡಿವಳ ಮಾಚಿತಂದೆಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. 11೫೫೬ || 

೧೨೫೧ 

ತಾ ಹೆಳವ; ಎಡಹೊತ್ತಿನ ಪಯಣ; 

ಒಡ್ಡಿದ ಮಳೆಯ ಮುಗಿಲು, 

ಸೋರುವ ಮನೆ, ನೆಲದ ಹಾಸಿಗೆ, 

ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಣ್ಣ ಮಣಿ, 

ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲೊರಳು, ಮೇಣದೊನಕೆ , 

ಹಳೆ ಅ , ಹೊಸ ಭಾಂಡ 

ಹಸಿಯ ಬೆರಣಿಯ ತಾಳಿಯನಿಕ್ಕಿ , 

ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಒಲೆಯನುರುಹಿ ಓಗರವನಡಲು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಒಡೆದ ತಳಿಗೆಯ [ ಲಿ?] 

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿದನು . 
|| ೫೫೭|| 



೩೭೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೫೨ 

ತಾಳು ಬೋಳುಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಪರವೆಂದೆಂಬರು. 

ತಾಳು ಬೋಳುಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಪೂರವಾವುದೆಂದರಿಯರು. 

ತಾಳು: ತನುಗುಣಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಣಗುಣಾದಿಗಳ 

ತಾಳಿಕೊಂಡಿರಬಲ್ಲಡೆ ತಾಳು. 

ಬೋಳು: ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಲೈಸಿ 

ತನ್ನಿಚ್ಛೆಗೆ ನಿಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಲ್ಲಡೆಬೋಳು. | 

ಕಟ್ಟಿಗೆ: ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳ ನಿಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಲ್ಲಡೆಕಟ್ಟಿಗೆ. 

ಕರ್ಪರ: ಪರವ ಅರಿದಿರಬಲ್ಲಡೆ ಕರ್ಪೂರ 

ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧವನರಿದವರ ಪರಮಾರಾಧ್ಯರೆಂಬೆ ಕಾಣಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೫೮|| 

೧೨೫೩ 

ತಿಂಬ ಗಂದೆಯ ಮೇಲೆಉಗುರು ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಅರಸುವ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ನಾನು ಬಯಸುವ ಬಯಕೆ ತಾರ್ಕಣೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ , 

ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಒಂದಾದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ 

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ ? 
11೫೫೯ || 

೧೨೫೪ 

ತಿಳಿದಿರ್ದ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಸುಳಿಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದೆ 

ಒಂದು ಸುವರ್ಣದ ಬಿಂದು ! 

ಅದು ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಾರದು. 

ಮಡುವ ತುಳುಕದೆ ದಡವ ಸೋಂಕದೆ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಈಗಳೆ ಸಾಧ್ಯ . 
11೫೬OIL , 

೧೨೫೫ 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನವ ಅರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ಕಾಣಬಾರದು. 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ: 

ಆ ಅರಸುವಾತನು ತಾನೆ ವಸ್ತುವಾದ ಕಾರಣ. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೭೧ 

ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದ[ ದು] 

ನಿಶ್ಚಲಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೬೧|| 

೧೨೫೬ 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನವ ಮನ ಒಳಕೊಂಡು 

ಆ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ( ತಲಹಿಲ್ಲದ? ) ಮನವ ಘನ ಒಳಕೊಂಡು 

ತನಗೆ ತಾ ತರಹರವಾದ ಬಳಿಕ 

ಇನ್ನು ಮರಳಿ ಇಂಬುಗೊಡಲುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಲೀಲೆ ಮಾಬನ್ನಕ್ಕರ 

ಉರಿಯೊಳಗಣ ಕರ್ಪುರದಂತಿರಬೇಕು ಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 11೫೬೨|| 

೧೨೫೭ 

ತೆರೆಯ ಮರೆಯ ಕುರುಹೆಂಬುದೇನೊ 

ಒಳಗೆ ಲಿಂಗವನನುವಿಡಿದ ಬಳಿಕ ? 

ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತನಾರೊ ? ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಬ ದೇವನಾರೊ ? 

ಮುಂದು ಹಿಂದು, ಹಿಂದು ಮುಂದಾಯಿತ್ತು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಾನು ನೀನು, ನೀನು ನಾನಾದ ಬಳಿಕ 

ಮತ್ತೇನುಂಟು ಹೇಳಾ ? 1೫೬೩ || 

೧೨೫೮ 

ತೋರಬಾರದ ಘನವ ಹೇಳಲೆಂದೇನಯ್ಯಾ ? 

ಹೇಳಬಾರದ ಘನವ ತೋರಲೆಂದೇನಯ್ಯಾ ? 

ಶರಸಂಧಾನದ ಪರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವುಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ . 11೫೬೪|| 

೧೨೫೯ 

ತೋರಬಾರದ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಸುಳಿಯಿತ್ತು . 

“ಸೋsಹಂ ಸೋsಹು'ಎಂದುದು ಬ್ರಹ್ಮವು. 

ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಮುಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮವ ನೆಟ್ಟನೆ ಮುಂದರಿದೆ. 

ಕಟ್ಟಳೆಯಿಲ್ಲದ ಇರವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವು. 11೫೬೫|| 



೩೭೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೬೦ 

ತೋರುವುದೆಲ್ಲ ಬೇರಾಗಿ ಕಾಂಬುದು, 

ಕಂಡುದ ಬಿಡುವುದು ಕಾಣದುದ ಹಿಡಿವುದು . 

ಕಾಣದುದ ಕಂಡೆವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಣ್ಣಗಳು 

ನಟ್ಟನಡುನೀರೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೬೬ || 

೧೨೬೧ 

ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದುಕುದುರೆಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಭ ಮುರಿಯಿತ್ತು . 

ಎಂಟಾನೆ ಬಿಟ್ಟೋಡಿದವು. 

ಹದಿನಾರು ಪ್ರಜೆ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಶತಪತ್ರಕಮಲಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಮುಗ್ಧವಾಗಿರ್ದನು. 11೫೬೭|| 

೧೨೬೨ 

ತ್ರಿಪುರವನುರುಹಿದ ತ್ರಿಣೇತ್ರನಲ್ಲ , 

ಅಂಧಕಾಸುರನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಾಟ್ಯವನಾಡಿದಾತನಲ್ಲ , 

ಖಂಡಕಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಧಾರಿಯಲ್ಲ , 

ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಬಂದು ಸುಳಿವಾತನಲ್ಲ , 

ಈಶ್ವರನಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ , 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಅಪಾರ ಮಹಿಮನು. 11೫೬೮|| 

೧೨೬೩ 

ತ್ರಿಭುವನವೆಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗೆ, ಸಂಸಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ - 
71, ಸಂಸಾರದರದಲ್ಲಿ 

ಹೊನ್ನು ಪ್ರಾಣವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ 

ಮಣ್ಣು ಪ್ರಾಣವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, 

ಆ ಸುಖದ ಸೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಡುತ್ತಿರ್ದರಲ್ಲಾ , 

ಬಹುವಿಧದ ವ್ಯವಹಾರ ವೇಧಿಸಿದವರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೬೯ || 

೧೨೬೪ 

ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲಕನಪ್ಪ ದಿವ್ಯವಸ್ತು 

ಶಕ್ತಿಗೊಳಗಾಯಿತ್ತಾಗಿ 

ಬಚ್ಚಬಯಲೆಂಬುದಕ್ಕುಪಮಾನವಿಲ್ಲಯ್ಯ (ಗುಹೇಶ್ವರ]. 
|| ೫೭೦|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೭೩ 

೧೨೬೫ 

ದೇವನೊಲಿದ, ನೀನೊಲಿದೆ - ಎಂಬುದು ಅದಾವುದಕ್ಕಾ ? 

ಭಾವಶುದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನಳಿದು ಕೂದಲು ಮರೆಸಲೇತಕ್ಕೆ ? 

ಅದು ಅಂತರಂಗದ ನಾಚಿಕೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿತ್ತು . 

ಅದು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಲವರವಲ್ಲ . 11೫೭೧|| 

೧೨೬೬ 

ದೇವಲೋಕದವರ ತೃಣವೆಂಬೆ. 

ಮರ್ತಲೋಕದವರ ಕ್ಷಣವೆಂಬೆ. 

ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಶೃಂಗಾರವ ಮಾಣೆ ! 

ಆನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವ ಅಲ್ಲೆಂಬೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬವನು ತಾನೆ ತಾನಾಗಿ, 11೫೭೨|| 

೧೨೬೭ 

ದೇಹಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆಜೀವಭಾವವಳಿಯದು. 

ಜೀವಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಭಾವವಳವಡದು. 

ಭಕ್ತಿಭಾವವಳವಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಅರಿವು ತಲೆದೋರದು. 

ಅರಿವು ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲದೆ ಕುರುಹು ನಷ್ಟವಾಗದು. 

ಕುರುಹು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ ಮಾಯೆ ಹಿಂಗದು. 

ಇದು ಕಾರಣ; 

ಕಾಯದ ಜೀವದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಅಳಿವ ಭೇದವ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಅರಿವು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದುಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೫೭೩ || 

೧೨೬೮ 

ದೇಹಿಗೆ ದೇಹಿಯಾಗಿರ್ಪುದರ ಭೇದವನು ಆರು ಬಲ್ಲರು ? 

ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳರಿಯರು, ಮನುಮುನಿಗಳರಿಯರು, 

ಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕರರಿಯರು. 

ಅರಿವಿಂಗೆ ಅರಿವಾಗಿರ್ಪುದನು ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿವಡೆ ನೀನರಿಯದಂತಿರಬೇಕು. 11೫೭೪ || 



೩೭೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೬೯ 

ದ್ರವ್ಯ ನೀನು ದ್ರವ್ಯಾರ್ಥ ನೀನು; ಪದ ನೀನು, ಪದಾರ್ಥ ನೀನು. 

ಸಕಲ ನೀನು ನಿಷ್ಕಲ ನೀನು. 

ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಭಿನ್ನಭಾವ ಉಂಟೆ ? 

ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ ತತ್ವಂಗಳು; ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಮಾಸವನೆಯು ವೆವೆಂದು 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಂಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟು 

ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೈದಾವೆನೋಡಾ! 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ದ್ರವ್ಯಾರ್ಥಂ ಚ ಮಹಾದೇವೋ ದ್ರವ್ಯರೂಪೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ| 

ಇತಿ ಮೇ ಭೇದನಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವರೂಪಸ್ಸದಾಶಿವಃ” || 

ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ - ನಾದ ನೀನು, ಬಿಂದು ನೀನು, ಕಳೆ ನೀನು, 

ಕಳಾತೀತನೀನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೭೫ು. 

೧೨೭೦ 

ಧರೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಪಿರಿದಪ್ಪ ಸಂತೆಯ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವರನೇನೆಂಬೆನು ! 

ಪರಿಪರಿಯ ಭಂಡದ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ , ಕೊಳಲಿಲ್ಲ . 

ವ್ಯಥಾ ವಿಳಾಸವಿದೇನೊ ? 

ಅರೆಮರುಳೆಂಬ ಶಿವನು , 

ನೆರೆ ಮರುಳೆಂಬ ಜಗವ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪರಿಯ ಕಂಡು 

ಬೆರಗಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೭೬ || 

೧೨೭೧ 

ಧರೆಯಾಕಾಶ ಕೂಡಿ ಜಗವಾದಂತೆ, 

ಕಾಯ , ಜೀವಕೂಡಿಸಾವಯವಾದಂತೆ, 

ನಾದ ಬಿಂದು ಕೂಡಿ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ನಾದ ಬಿಂದು ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾಗಿ, 

ಈ ಉಭಯ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಲಿಂಗವಾಗಿ , 

ಅದು ಕಾಯ ಜೀವದಂತೆ ಕೂಡಿ ಏಕವಾದಲ್ಲಿ 

ಆ ಕಾಯದಿಂದ ಜೀವ ವಿಯೋಗವಾಗಿಹುದೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೫೭೭|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೭೫ . 

೧೨೭೨ 

ಧರೆಯಾಕಾಶ ತಾರಾಮಂಡಲ ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಒಂದು ಮಹಾವೃಕ್ಷವಿದ್ದಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಆ ವೃಕ್ಷವ ಕಂಡು ನಾನು “ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ' ಎನುತಿದ್ದೆನು. 

ಆ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಷಡುಸಾದಾಮ್ಮಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟಿದುವು. 

ಆ ಷಡುಸಾದಾಖ್ಯಂಗಳ ನೆಳಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು 

ನಾನು ಬಸವಾ ಬಸವಾ ಬಸವಾ ಎನುತಿರ್ದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೭೮|| 

೧೨೭೩ 

ಧರೆಯಾಕಾಶವಿಲ್ಲದಂದು, ಮಂಡಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಂದು, 

ಹೋಮ ನೇಮ ಜಪ ತಪವಿಲ್ಲದಂದು ನಿಮ್ಮನಾರು ಬಲ್ಲರು ? 

ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರ, ನಿರ್ಲೆಪನಿರಂಜನನಾಗಿ 

ವೇದಂಗಳರಿಯವು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನರಿಯವು. 

ಗಗನಕಮಲಕುಸುಮ ಪರಿಮಳದಿಂದತ್ತತ್ತಲು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವನಾರು ಬಲ್ಲರು ? 11೫೭೯ || 

೧೨೭೪ 

ಧೂಪದೀಪಾರತಿಯ ಬೆಳಗುವಡೆ, ನೀನು ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶನು. 

ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವಡೆ, ನೀನು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನು. 

ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವಡೆ, ನೀನು ಮುಟ್ಟಬಾರದ ಘನವೇದ್ಯನು. 

ನಿತ್ಯನೇಮಂಗಳ ಮಾಡುವಡೆ ನಿನಗೆ ಅನಂತನಾಮಂಗಳಾದವು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೮OI! 

೧೨೭೫ 

ಧ್ಯಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಹೆನೆಂಬುದು 

ಜೀವನಲ್ಲದೆ ಪರಮನಲ್ಲ . 

ಜಪ ತಪ ನೇಮ - ನಿತ್ಯಂಗಳಿಂದ ಕಂಡಹೆನೆಂಬುದು 

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲದೆ ಸುಚಿತವಲ್ಲ . 

ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿಸುವುದೆ ಏಕರೂಪು, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆ. 

0 

11೫೮೧II 



೩೭೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೭೬ 

ನಚ್ಚು ಮಚ್ಚಿನ ಸುಖ ಪರಿಣಾಮ ಸನ್ನಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ, 

ಇನ್ನು ಅನುಭಾವವೆಂಬುದಿಲ್ಲ - ಅಂತಿರಲಿ ನುಡಿಯ ಗಡಣ . 

ಶಶಿಧರನಟ್ಟಿದ ಬೆಸನ ಮಾಡಬಂದ ಬಳಿಕ , 

ಹೇಳಿದ ಮಣಿಹವ ಮಾಡುತ್ತಿಹುದಲ್ಲದೆ 

ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೆರಸುವಂದಿಗೆ ಬೆರಸಲಿ ; 

ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳುವೆವು ನಿರ್ಣಯವ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಆಣತಿ ಬಪ್ಪನ್ನ ಬರ 

ಶಿವಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ಸಹಿತ ನಿತ್ಯರಾಗಿ ಇರಿ. || ೫೮೨ || 

. 

೧೨೭೭ 

ನಡೆದಡೆ ನಡೆಗೆಟ್ಟ ನಡೆಯ ನಡೆವುದಯ್ಯಾ . 

ನುಡಿದಡೆ ನುಡಿಗೆಟ್ಟ ನುಡಿಯ ನುಡಿವುದಯ್ಯಾ . 

ಒಡಲ ಹಿಡಿದಡೆ ಹಿಡಿಯದೆ ಹಿಡಿವುದಯ್ಯಾ . 

ಕೂಡುವಡೆಕೇಡಿಲ್ಲದಕೂಟವಕೂಡುವುದಯ್ಯಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಲುವುದಯ್ಯಾ . 
11೫೮೩ || 

೧೨೭೮ 

ನಡೆದಡೆ ನಿರ್ಗಮನಿ ! 

ಸುಳಿದಡೆ ಗತಿವಿರಹಿತನನು ಏನೆಂಬೆನು ? ಎಂತೆಂಬೆನು ? 

ಅಘಟಿತಘಟಿತನನು, ಏನೆಂಬೆನು ಎಂತೆಂಬೆನು ? 

ಅಖಂಡಿತ ಮಹಿಮನನು ಏನೆಂಬೆನು ಎಂತೆಂಬೆನು ? 

ಆದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಅಲ್ಲಮಯ್ಯನ ಸುಳುಹು 

ಜಗಕ್ಕೆ ಪಾವನ ! 
11೫೮೪|| 

೧೨೭೯ 

ನಡೆ ನುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಗುರುವ ಕಂಡು 

ಉಪದೇಶವ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಹೋದಡೆ; 

ಒಡನೆ ನುಡಿಯನು ನುಡಿಸಿದಡೆ ಕೇಳನು. 

ಕಡೆ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ಎಂತಪ್ಪು ದೂ ಅಯ್ಯಾ ? 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೭೭ 

ಮೂಗರ ಮೂಗರ ಪ್ರಸಂಗದಂತೆ ಇದೆ. 

ಎನ್ನೊಳಗೆ ಅರಿವಿನ ಪರಿಮಳ ! 

ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಡೆ ಮುಗ್ಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಇದನೆಂತು ಉಪಮಿಸುವೆ ಅನಿಯಮದ ಬೆಡಗ ? 

ಇದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಪ್ಪುದಲ್ಲದೆ, ಭಿನ್ನ ಲುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೫೮೫ || 

೧೨೮೦ 

ನಡೆವಲ್ಲಿ , ನುಡಿವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದೆಂಬರು, 

ಕೆಡೆಯರೊಡನೆ ಹೆಣನದು ಎಂಬರು, ಬೇಗ ಬಾರೆಂಬರು ! 

ಹಿರಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೮ || 

೧೨೮೧ 

ನಟ್ಟಿರ್ದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾಗು ತಡೆಯುಂಟೆ ಮರುಳೆ ? 

ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಿಸಿ, ವ್ಯಾಕುಳದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಿಸುತಿಪ್ಪುದೀ ಮನವು. 

ಆ ಮನವು ಬೆನ್ನು ದೋರದ ಮೊದಲೆ ಘನವ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬಿಡದಿರಬಲ್ಲಡೆ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತ( ಚಿ?)ನ್ನೂರ್ತಿ ಗುಹೇಶ್ವರನಯ್ಯಾ , 11೫೮೭ || 

೧೨೮೨ 

ನರರು ಸುರರು ಕಿನ್ನರರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ 

ಪಿಂಡವೆಂಬ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿಯೆ ಅಡಗಿಹರಾಗಿ , 

ನಾನವರ ರೂಹಿಸಿ ಬಲ್ಲೆನೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ದೇವಗಣ ರುದ್ರಗಣ ಪ್ರಮಥಗಣ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಹರಾಗಿ 

ನಾನವರ ಭಾವಿಸಿ ಬಲ್ಲೆನೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ಸತ್ಯರು ನಿತ್ಯರು ಮುಕ್ತರು ಮಹಾಮಹಿಮರೆಲ್ಲರು 

ಚಿಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿಯೆ ಅಡಗಿಹರಾಗಿ 

ನಾನವರ ಅರಿದು ಬಲ್ಲೆನೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ಇಂತೀ ತ್ರಿಭಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡ ಅಖಂಡಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಪ್ಪ ಭಾಂಡವೆ, 

ತನ್ನ ಇರವೆಂದರಿದ ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯನ - ಉಪಮಿಸಲಿಲ್ಲ . 

ಉಪಮಿಸಲಿಲ್ಲಾಗಿ ರೂಹಿಸಲಿಲ್ಲ . ರೂಹಿಸಲಿಲ್ಲಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ . 

ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲಾಗಿ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ! 

ಅರಿಯಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವೆ ತಾನಾಗಿ , ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ , 1130011 



೩೭೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೮೩ 

ನರಲೋಕದ ನರರುಗಳೆಲ್ಲರು ನರಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಸುರಲೋಕದ ಸುರರುಗಳೆಲ್ಲರು ಸುರಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಮುನಿಲೋಕದ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರು ತಪಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ರುದ್ರಲೋಕದ ರುದ್ರಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರು ರುದ್ರಪದವೆಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರು ಲಿಂಗಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಜಂಗಮವ ಪೂಜಿಸಿದವರೆಲ್ಲರು ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಪ್ರಸಾದ ಪಾದೋದಕ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಲ್ಲರು ಪ್ರಸಾದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರವಿರಹಿತ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ, 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. 11೫೮೯ || 

೧೨೮೪ 

ನವಖಂಡಪೃಥ್ವಿ , ಚತುರ್ದಶಭುವನಗ್ರಾಮದಿಂದತ್ತತ್ತ ಮುನ್ನ ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ , 

ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂಬಿರಿ. 

ಇದೇನಿ ಭೋ , ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಯಿತ್ತು ! 

ಭಕ್ತಿ ಹಿಂದುಮುಂದಾಯಿತ್ತು , ರಕ್ಕಸರ ಪರಿಯಾಯಿತ್ತು ! 

ಇದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 11೫೯Oll 

೧೨೮೫ 

ನವನಾಳ ಬಿಂದು ಪವನ ಹೃದಯಕಮಲ ಮಧ್ಯದ ದಳವ ಮೆಟ್ಟಿ, 

ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಚರಿಸುವ ಪರಮಹಂಸನ 

ಆರಿಗೆಯೂ ಅರಿಯಬಾರದು - ಘಮ್ಮುಘಮ್ಮೆನೆ ಸುತ್ತುವನಲ್ಲದೆ ! 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

“ ಪೂರ್ವದಲೇ ಭವೇತ್ ಭಕ್ತಿರಾನ್ನೇಯಾಂ ಚ ಕ್ಷುಧೈವ ಚ || 

ದಕ್ಷಿಣೇ ಕೊಧಮುತ್ಪನ್ನಂ ನೈರುತ್ಯಾಂ ಸತ್ಯಮೇವ ಚ | 

ಪಶ್ಚಿಮೇ ತು ಭವೇತ್ ನಿದ್ರಾ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಮನಸ್ತಥಾ| 

ಉತ್ತರಾಯಾಂ ಧರ್ಮಶೀಲಾವೈಶಾನ್ಯಾಂ ವಿಷಯಸ್ತಥಾ|| 

ಅಷ್ಟದಲೇಷು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಮಾನಚಂದಮಚಲಂ ಶಿವಃ – ಎಂದುದಾಗಿ 

ಇಂದು ಅಷ್ಟದಳವ ಮೆಟ್ಟಿ ಚರಿಸುವ ಆ ಪರಮಹಂಸನ 

ತಲೆಗಿಂಬ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ 

ನಾನು ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೯೧II 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೭೯ 

೧೨೮೬ 

ನವಿರೂ ನೆಳಲೂ ಇಲ್ಲದಂದು, ಷಡುಶೈವರಿಲ್ಲದಂದು 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡ ಭಾಂಡಾವಳಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು 

ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂಡ ಪಿಂಡಾವಳಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು 

ಅಖಂಡಿತಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಲಿಂಗ ! 

ಶರಣನ ಲೀಲೆಯಿಂದಾದ ಏಳು ತೆರದ ಗಣ [ ಘನ?] ಪಿಂಡವಂ ಕಂಡು 

ಅಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೯೨II 

೧೨೮೭ವ 

ನಾದಬಿಂದುವಿನೊಳಗಣ ಪದ್ಮಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು, 

ಗಳಿಗೆಗೊಮ್ಮೆ ಸುಳಿದು ಹೋದಕಳ್ಳನನಾರಯ್ಯಾ ಬಲ್ಲವರು ? 

ಹಾರುವ ಹಂಸೆಯ ತಲೆಗಿಂಬು ಮಾಡಿದವರ 

ಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರ. 11೫೯೩ || 

೧೨೮೮ 

ನಾನೀನೆಂಬ ಭಾವವಾರಿಂದಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಾ ? 

ನೀನೆಂಬುದೆ ಅಜ್ಞಾನ, ನಾನೆಂಬುದೆ ಮಾಯಾಧೀನ. 

ನೀನೆನ್ನದೆ ನಾನೆನ್ನದೆ ಇಪ್ಪ ಸುಖವ, ಭಿನ್ನ ವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿಯಬಲ್ಲಡೆ 

ಆ ಸುಖ ನಿಮಗರ್ಪಿತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೫೯೪|| 

೧೨೮೯ 

ನಾನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ವಿಡಿದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ , 

ನಾನು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ವಿಡಿದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ , 

ನಾನು ಮೂರುಪ್ರಣವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ವಿಡಿದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ , 

ನಾನು ಪುರಾತನರ ಮೇಲುಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ವಿಡಿದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ. 



೩೮೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ನಾನು ಶರಣರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ವಿಡಿದು, 

ಬೇಡಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಐದು ಬಗೆಯ ಜಪವ ಜಪಿಸಿ 

ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ 

ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆನಯ್ಯಾ . 11೫೯೫11. 

೧೨೯೦ 

ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲಿ 

ಅಟಮಟ ಕುಟಿಲ ಕುಹಕವೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಲೊಡನೆ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಕೆಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಕೆಡಲೊಡನೆ , 

ನಾ ಬಲ್ಲೆ , - ಬಲ್ಲಿದರೆಂಬ ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು 

ತಾಮಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸೀಮೆದಪ್ಪಿ ಕೆಟ್ಟರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೫೯೬ || 

೧೨೯೧. 

ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನುಂಡೆನಾದಡೆ , 

ಎನಗದೆ ಭಂಗ. 

ಸ್ತುತಿ - ನಿಂದೆಗೆ ನೊಂದೆನಾದಡೆ 

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರ್ದ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರಕಾಣಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
11೫೯೭|| 

೧೨೯೨ 

ನಾನೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ, ನೀನೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ . 

ಸ್ವಯವೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ, ಪರವೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ. 

ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಅಪ್ರಮಾಣ ! 
11೫೯೮|| 

೧೨೯೩ 

ನಾ ಸತ್ತೆನೆಂದು ಕೂಗಿದುದುಂಟೆ ? 

ಬೈಚಿಟ್ಟ ಬಯಕೆ ಕರೆದುದುಂಟೆ ? 

ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟ ಹಾಲು ಸಿಹಿಯಪ್ಪುದೆ ? 

ಈ ಮಾತು ಒಪ್ಪವಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ . 
|| ೫೯೯ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೮೧ 

೧೨೯೪ 

ನಿಂದಡೆ: ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು 

ನೆಟ್ಟನೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 

ಸುಳಿದಡೆ; ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು 

ನೆಟ್ಟನೆ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಸುಳಿಯಬೇಕು. 

ನಿಂದು ಭಕ್ತನಲ್ಲದ, ಸುಳಿದು ಜಂಗಮವಲ್ಲದ 

ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟರನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ? 
||೬COll 

ನಿಂದೆ, ಎಂಬುದು ಬಂದ ಭವದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಯಿತ್ತು , 

ಮುಂದೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವಾದಲ್ಲಿಯೇ 'ಹಿಂದು' ಹರಿಯಿತ್ತು . 

ಮರ್ತಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಂಗಳು ಮೆಚ್ಚಿ , ದಾಸೋಹವ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಯೆ 

ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನು ಇಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವುಳ್ಳುದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಗಮನಾಥನೆಂದರಿದು, 

ನಿನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸನ್ನಹಿತವಾದಲ್ಲಿಯೆ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಳವಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾರುಸಾವಿರ ಪ್ರಮಥರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಯದಾನವ 

ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗಿಸಲಿತ್ತು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿಯೆ 

ನಿನ್ನ ತನು ಮನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅರ್ಪಿತವಾದಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಆದಿಯ ಲಿಂಗವಿಡಿದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಬಳಿಕ 

ಹಿಂದಣ ಸಂಕಲ್ಪವಳಿಯಿತ್ತು . 

ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಯವಾದಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವಸೂತಕ ತೊಡೆಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು 

ನಿನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗೆ ತೊಳಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತೈದಾನೆ. 

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದು ನೋಡಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೬ || 

೧೨೯೬ 

ನಿಜ ಬಲ್ಲ ವಂಗೆ ಜಲವೂ ಸರಿ, ನೆಲವೂ ಸರಿ. 

ಅರಿದು ನುಡಿವಂಗೆ ಜಗವೂ ಸರಿ, ಸಮಯವೂ ಸರಿ. 

ಎಮಗಾಮಿಥ್ಯವಿಲ್ಲ , ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರಣ. ||೬೦೨ || 



೩೮೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೨೯೭ 

ನಿಜವರಿಯದ ( ನಿಜವರಿದ?) ಶರಣಂಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲ , 

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದವಂಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ . 

ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಶರಣನ ಸುಳುಹು ಜಗದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು, 

ಹೊರವೇಷದ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಚರಿತ್ರವದು 

ಸರ್ವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಲ್ಲ ನೋಡಾ! 

ಸಂಸಾರಿಗಳು ಬಳಸುವ ಬಳಕೆಯನೆಂದೂ ಹೊದ್ದನು. 

ಇದನರಿಯದೆ ಸಟೆಯ ಹಿಡಿದು ದಿಟವಮರದು 

ಇಲ್ಲದ ಲಿಂಗವನುಂಟೆಂದು ಪೂಜಿಸುವರಾಗಿ ಆಚಾರವುಂಟು, 

ಆಚಾರವುಳ್ಳವಂಗೆ ಗುರುವುಂಟು, 

ಗುರುವುಳ್ಳವಂಗೆ ಲಿಂಗವುಂಟು, 

ಲಿಂಗಪೂಜಕರಿಗೆ ಭೋಗವುಂಟು. 

ಈ ಬರಿವಾಯ ಮಂಜಕ ( ವಂಚಕ ?)ರೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜಕರಾದರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು 

ಈ ವೇಷಲಾಂಛನರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಯ್ಯ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . ||೬೦೩ || 

೧೨೯೮ 

ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ನಿರವಯಖಂಡ ಪರವಸ್ತುವಿನತ್ತಣಿಂದುದಯಿಸಿ, 

ನಿಂದ ನಿಲವನರಿದು ಭಕ್ತ , 

ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ವಿಡಿದು ಮಾಹೇಶ್ವರ, 

ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನಿಡಿದು ಪ್ರಸಾದಿ , 

ಸ್ವಾನುಭಾವ ವಿವೇಕವಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, 

ಸ್ವಯಾನಂದವಿಡಿದು ಶರಣ , - 

ಸೋಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿನ್ನೆಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ . 

ಇಂತೀ ಷಟಲಸಂಪನ್ನನಾಗಿ , ನಿಂದ ನಿಲವ ನೀ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ 

ಲೋಕದ ಸಂದೇಹಿಮಾನವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೬೦೪|| 

- ೧೨೯೯ 

ನಿದ್ರೆಯಿದ್ದಡೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಯೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಕಾಯವೊಂದೆಸೆ, ಜೀವವೊಂದೆಸೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನೊಂದೆಸೆ ! - 
|| ೬೫|| 



assa ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೩೦೦ 

ನಿಧಾನವ ಸಾಧಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಗುರ್ಬಣೆಕಾಡುವುದು. 

ಅದಕ್ಕಂಜಲಾಗದು ಬೆಚ್ಚಲಾಗದು ಬೆದರಲಾಗದು. 

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಈ ತ್ರಿವಿಧಮಾಯವತೋರಿ, ಹೊರತೆಗೆಸುವನಾಗಿ ! 

ಸತಿಪುರುಷಸಂಯೋಗದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 

ಜೀವಧನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಡಕೆಯನೂಕುವುದು. 

ಇದಿರ ಜೀವಧನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹಿಂದನುಚ್ಚುವುದು. 

ಬೆಕ್ಕು ನೆಲಹಿಗೆ ತುಡುಕುವುದು, ನಾಯಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿಹುದು. 

ಮಗುವು ಮೊಲೆಗೆ ಅಳುವುದ ಕೇಳಿ 

ಇವೆಲ್ಲವ ಸಂತವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪುರುಷನ ನೆರೆವಳು , 

[ ಇದು] ಸಜ್ಜನಯ ಲಕ್ಷಣವು! 

ಇಂತಪ್ಪ ಆ ತವಕ ನಿನಗಳವಟ್ಟಿತ್ತು ಬಸವಾ 

ಆ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಸಂಯೋಗದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ! ||೬೦೬ || 

೧೩೦೧. 

ನಿನ್ನ ನೊಸಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು , ಮನದಲ್ಲಿ ವಿರಸ, ನುಡಿವುದೆಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿರಸ ! 

ಜ್ಞಾನವೆಂತು ಹೇಳಾ ? ನಿರಹಂಕಾರವೆಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಅರುಹಿನ ಕುರುಹಿನ ಮರವೆ ಮಾತಿನೊಳಗದೆ 

ನಿನ್ನಿಂದ ನಿಜಪದವೆಂತು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದು ಹೇಳಾ ? 

ಕುರುಹಳಿದು ಕುರುಹನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯಗೆಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ , 

ಕಾಣಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ . 
||೬೦೭|| 

೧೩೦೨ 

ನಿಮ್ಮ ತೇಜನನೋಡಲೆಂದು ಹರಸಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲು 

ಶತಕೋಟಿಸೂರ್ಯರು ಮೂಡಿದಂತೆ ಇರ್ದುದಯ್ಯಾ ! 

ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಚವ ಕಂಡಡೆ, 

ಎನಗಿದು ಸೋಜಿಗವಾಯಿತ್ತು ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನೀನುಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾದಡೆ 

ಉಪಮಿಸಿನೋಡಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. 
||೬೦೮|| 



೩೮೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೩೦೩ 

ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವ ಸುಖ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ, ಬೆರಸಲೆಲ್ಲಿಯದಯ್ಯಾ ? 

ನಿಮ್ಮ ಬೆರಸುವ ತವಕ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ನೋಟ ಹಿಂಗದು ! 

ನೋಡಿಕೂಡಿಸೈವೆರಗಾದ ಸುಖವನು 

ಏನೆಂದುಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೬೦೯ || 

೧೩. ೦೪ 

ನಿಮ್ಮ ಲೀಲೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿನೋದ, ನಿಮ್ಮ ಹರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಳಲು, 

ಆನಿದಕ್ಕೆ ಬೇಕೆನ್ನೆ ಬೇಡೆನ್ನೆ . 

ಮೇಘವ ಧರೆಗೆರಗುತ್ತ ಭೂಲೋಕವ ಬೆಸಗೊಂಡಿತ್ತೆ ? 

ಉದರಾಗಿ ಧರೆಗೆರಗುತ್ತ ಭೂತಂಗಳ ಬೆಸಗೊಂಡಿತ್ತೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ಮನ ನಿರುಪಮ ಮಹಿಮೆ ಎಂತಿದ್ದಿತ್ತು 

ಆ ಹಾಂಗೆ ನೀನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ 

ನಾನಿದಕ್ಕೆ ಬೇಕೆನ್ನೆನು ಬೇಡೆನ್ನೆನು. ||೬೧೦ || 

೧೩೦೫ 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟು , ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟು 

ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟು ಎಂದಡೆ ಶಿವಶರಣರು ಮೆಚ್ಚುವರೆ ? 

ಹೂಸಿ ಹುಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯ ಸವಿಯ ನುಡಿವರೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಪ್ಪರೆ ? 

ಮಾತಿನ ಅತವ ಕಲಿತು ಮಾರುಗೋಲ ಬಿಡುವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಪ್ಪರೆ ? 

ಬೆಳ್ಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದಡೆ ಬಳ್ವಾಲ ಕರೆವವೆ ಮರುಳೆ ? 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನೆಂದರೆ ಮಾತಿನ ಮಾತಿಂಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯುಂಟೆ ? 

ಬಂದ ಜಂಗಮದ ಇಂಗಿತಾಕಾರವನರಿದು, ಇದಿರೆದ್ದು ವಂದಿಸಿ, 

ಕೈಮುಗಿದು ನಡುನಡುಗಿ ಕಿಂಕಿಲನಾಗಿ, 

ಭಯಭೀತಿ ಭತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲಡೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ , ಅದು ವರ್ಮ ! 

ಬಂದವರಾರೆಂದರಿಯದೆ, ನಿಂದ ನಿಲವರಿಯದೆ 

ಕೆಮ್ಮನೆ ಅಹಂಕಾರವ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಪ್ಪವರ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗನೊಲ್ಲ ನೋಡಾ! 
|| ೬ || 

೧೩೦೬ 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸನ್ನ ಹಿತನಾಗಿ ನಿಜವನರಿತು ಬೆರಸಿದ 

ಶಿವಯೋಗಿಯ ಕಂಡಡೆ ಎನ್ನ ಮನ ಅಗಲಲಾರದಯ್ಯಾ ; 

ಎನ್ನ ತನು ಅಪ್ಪದಿರಲಾರದಯ್ಯಾ . 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೮೫ 

ಎನ್ನ ಶಬುದ ಹೊಗಳಿದಲ್ಲದೆ ಸೈರಿಸಲಾರದಯ್ಯಾ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನಪ್ಪಿ 

ಸೊಪ್ಪಳಿದು ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. ||೬೧೨|| 

೧೩೦೭ 

ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಜಗದೊಳಗಿಪ್ಪುದು, ಜಗದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಪ್ಪುದು. 

ಜಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭೇದವಾದುದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದೆನು ! 

ಅಂದೊಮ್ಮೆ ತ್ರಿಪುರವ ಸುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಚಿತ್ತೆನ್ನ ಮನವು. 

ಕಾಮನನುರುಹಿ ಕಾಮಹರನೆನಿಸಿಕೊಂಡಡೆ 

ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವ ನೋಡಿಹೇಸಿತ್ತೆನ್ನ ಮನವು. 

ಕಾಲನ ಸುಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟನಿಟ್ಟಡೆ ನಗೆಗೆಡೆಯಾಯಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಘನವೆನಗೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನೀ ಮುನಿದು ನೊಸಲಕಣ್ಣ ತೆಗೆದಡೆ 

ಎನ್ನ ಅಂಗಾಲೊಳಡಗಿತ್ತಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ. 11೬೧೩ || 

೧೬೦೮ 

ನಿರಾಳ ನಿಶೂನ್ಯ ಪರಮಜಂಗಮದರಿವು ತಾನಾಗದೆ, 

ಬರಿದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಮೂರುಮಲಂಗಳ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ 

ನಾವೆ ಜಂಗಮವೆಂದು ನುಡಿವ ಕರ್ಮ ಪಾಷಂಡಿಗಳು 

ಕಾಶಿ ಕೇದಾರ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂದು , 

ಮತ್ತೆ ಈರಣ್ಣ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಇವರೇ ದೇವರೆಂದು 

ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೊಂದುಮೂಲೆ 

ಸಂದಿ ಗೊಂದಿ ಗೊತ್ತಿನೊಳಗಿಟ್ಟು 

ಅದರ ಬಳಿದ (ತೊಳೆದ?] ನೀರು, ಅವರೆಂಜಲ ತಿಂಬುವ ಪಶುಗಳಿಗೆ 

ದೇವಭಕ್ತರೆನಬಹುದೇನಯ್ಯಾ ? ಎನಲಾಗದು. 

ಇಂತಪ್ಪ ಅನಾಚಾರಿ ಅಪಸ್ಮಾರಿ ಶ್ವಪಚರ 

ಜಂಗಮವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗದು ಕಾಣಿರೊ . 

ವೀರಶೈವ ಆಚಾರವುಳ್ಳ ಭಕ್ತನು ಇದ ಮೀರಿಪೂಜಿಸಿದಡೆ 

ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆಯೂ ಭವಕರ್ಮಂಗಳು ತಪ್ಪವುಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೬೧೪ || 

೧೩. ೦೯ 

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಿತದ ಅದೈತವ ನೋಡಿರೆ ! 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಬೆಳಗು ಅಡಗಿತ್ತು ನೋಡಿರೆ ! 

ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಭೂಲೋಕದೊಳು ಅಂದು ಅದಾರುವ ಕಾಣೆ ! 



රැජඹ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಜ್ಯೋತಿಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಭೆಯೊ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರ ಮಹಾಘನವು! 11೬೧೫|| 

೧೩೧೦ 

ನಿಶ್ಚಲವೆಂಬ ಭಾಜನದಲ್ಲಿ ನಿಜಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಕ್ಕಿಯ ತುಂಬಿ , 

ಪರಮಾನಂದವೆಂಬ ಜಲವನೆರೆದು, 

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪಾಕವಾದ ಲಿಂಗದೋಗರವು 

ಮಹಾಘನದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಘನತೃಪ್ತಿಯನೀವುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಕಾಣಿರೆ ! 

ಅದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆಕಂಡುಕೈಯಿಲ್ಲದ ಕೊಂಡು 

ಬಾಯಿಲ್ಲದೆಉಂಡ ತೃಪ್ತಿಯ, ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅರಿದು, 

ಸುಖಿಯಾದೆ ನಾನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೬೧೬ || 

೧೩೧೧ 

ನಿಷ್ಠೆ ಘಟಿಸಿ ಕ್ರಿಯವಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾವಭರಿತವಾಗಿ 

ಜ್ಞಾನವೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, 

ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ 

ಅಂಗಮನಕ್ರಿಭಾವ ಈ ಚತುರ್ವಿಧಿಂದಾಗಿ, 

ಮತ್ತೆ ನಿಷ್ಠೆ ಘಟಿಸಿ ಕ್ರಿಜ್ಞಾನ ಎರಡ ಮಿರಿನಿಂದ ಭಕ್ತವಿರಕ್ತನ 

ತೂರ್ಯದಕ್ರಿಯೆ ವೇಧಿಸಿ ನಿಂದವನ ನಿಲವು ಎಂತುಟೆಂದರೆ : 

ಕ್ರಿಯೆಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಅಂಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. 

ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂದುದು ಎರಡಾಗಿ 

ಭಕ್ತನೆಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆನಿಂದಿರಲು 

ಮತ್ಯಾ ನಿಷ್ಠೆ ಪಸರಿಸಿ ಆ ಭಕ್ತಮಾಹೇಶ್ವರರು 

ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಿನ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 

ಎನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿತ್ತು ಆ ಮುಕ್ತತ್ವದ ಕ್ರಿಯೊಳಗೊಂಡು 

ದೃಷ್ಟವ ಕಂಡು ಬರ....ಕೇಳಲಾಗಿ, 

ಎನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಸರಿಸಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲು 

ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಕೂಡೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲಾಗದು. 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ: 

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಿನ್ನವಕೇಳುವದು 

ಆ ಮೂರು ಭಿನ್ನಯೆಂತಾದವಯ್ಯಯೆಂದರೆ, 

ಅದರೊಳಗೈದು ಭಿನ್ನ ಉಂಟು. 

£ಳಲಾಗಿ 



೩೮೭ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಇಂತೀ ಎಂಟರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಗದ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸೂದು. 

ಅದಲ್ಲದೆ ತಿಂದರೆ ಮುಂದಣ ನಾಲ್ಕು ಅವನ ಭಾವವ ತೊರೆದುನೋಡೂದು. 

ನೋಡಿನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮತ್ತೆ 

ಕೂಡೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , 

ಮೂಲಾಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಮೇಲುವಾಯ್ತು 

ಒತ್ತಿಲಿರ್ದ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕಿಗರ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲು, 

ಸಲಹಲಾರದ ತಾಯಿ ಶಿಶುವ ಬೈದುಕೋಲುವಂತೆ 

ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಮೈಮರೆದಿರ್ದಾತನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿ, 

ನೀ ಮುನ್ನ ಲಿಂತಹವನೆಂದೆ ನುಡಿದು ಹೋಗುವ ನಿಷ್ಠೆ ಭಂಡರ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯನೊಲ್ಲ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . ||೬೧೭|| 

೧ & ೧೨ 

ನೀ ದೇವರೊಳಗೊ ? ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ? ಎಂಬ ಠಾವನರಿಯೆ . 

ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಟ್ಟಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೊಳಕಾಯಿತ್ತು , 

ಅದು ಗುಹೇಶ್ವರನೊಪ್ಪದ ಮಾತು. 
11೬೧೮|| 

೧೩೧೩ 

ನೀನು' ' ನಾನು' ಎಂಬ ಉಭಯಸಂಗವಳಿದು ತಾನು ತಾನಾದ 

ತ್ರಿಕೂಟವೆಂಬ ಮಹಾಗಿರಿಯ ತುಟ್ಟತುದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ನೋಡಲು, 

ಬಟ್ಟಬಯಲು ಕಾಣಬಹುದುನೋಡಾ! 

ಆ ಬಯಲ ಬೆರಸುವಡೆ - ತ್ರಿಕೂಟಗಿರಿಯೊಳಗೊಂದು ಕದಳಿಯುಂಟು ನೋಡಾ! 

ಆ ಕದಳಿಯ ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಹೊಕ್ಕುನೋಡಲು 

ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯುಂಟು ಕೇಳಾ ! 

ನಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಯೆ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಪದವಿ ನಿನಗೆ ಸಯವಪ್ಪುದು ನೋಡಾ. ||೬೧೯ || 

೧ & ೧೪ 

ನೀರ, ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ನಾರಿ ಶೃಂಗಾರವ ಮಾಡಿ, 

ಈರೇಳು ಭವನವನಮಳೋಕ್ಯವ ಮಾಡಿ, 

ಬಿಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಭೇದ ಸಂದ ಯೋಗದ ಸುಖವ ತಂದು 

ಮೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದವರಾರು ? 

ಒಂದೆರಡರ ನುಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ , ಕಂಡೆ. 



೩೮೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಬಿಂದುವಿನ ರಸದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭೇದವ 

ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಗಿರಿಗೆ ಅರುಣ ಚಂದ್ರನೊಡನೆ 

ಇಂಬಿನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಅಂಗಯ್ಯ ತಳದೊಳು ಮೊಲೆ 

ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸನ್ನೆಗೆಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೆರೆವ ಸುಖ 

ಅಂದಿನಾದಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇಂದೆನಗೆ ತೋರಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ಶರಣೆನುತಿರ್ದೆನು. 

. 

11೬ ೨೦|| 

೧೩೧೫ 

ನೀರನೀಜುವನ ದೇಹ ಬಳಲುವುದಲ್ಲದೆನೀರು ಬಳಲುವುದೆ ? 

ಸಮಯವ ನುಡಿದಡೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೋವಲ್ಲದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲ (ನೋವಿಲ್ಲ ?) ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . ||೬೨೧II 

೧೩೧೬ 

ನೀರ ಬೊಂಬೆಯ ಚೋಹವ ತೊಟ್ಟು, 

ಅಗ್ನಿಯ ಬಣ್ಣದ ಹೊದಕೆಯ ಹೊದ್ದು, 

ಗಾಳಿಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 

ದೇವರನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೬೨೨|| 

೧ & ೧೭ 

ನೀರಿಗೆದ ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಣಬಾರದ ನೆಳಲು ! 

ಬೀಜವಿಲ್ಲದ ಮರನ ಹೆಸರೇನೆಲವೊ ? 

ಇದನೇನ ಬಲ್ಲಿರಿ ? ಇದನೇನ ಬಲ್ಲಿರಿ ? 

ಅರಿವಿನ ಮರೆಯ ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದುದ! 

ಕಾಸಲಿಲ್ಲದ ತುಪ್ಪ , ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಮಳ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರನಿಪ್ಪ ನಿರಾಳವನೋಡಯ್ಯಾ. 
||೬೨೩ || 

೧೩೧೮ 

ನೀರುಕ್ಷೀರದಂತೆಕೂಡಿದ ಭೇದವ, ಆರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ , ಕೇಳಲಿಲ್ಲ , 

ಬೆಳುಗಾರ ಬೆರಸಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂದುಂಟೆ ಹೇಳಾ ? 

ಉರಿಯುಂಡ ಕರ್ಪುರದ ಪರಿಯಂತಿರ್ದುದನು, 

ಇದಿರಿಂಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹೇಳಲುಂಟೆ ? ಅದಂತಿರಲಿ. - 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೮ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ, 

ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂದಲೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
11೬ ೨೪|| 

- ೧ & ೧೯ 

ನೀರೂ ನೆಳಲೂ ಇಲ್ಲದಂದು, ಷಡುಶೈವ ( ದೈವ ?) ರಿಲ್ಲದಂದು. 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡ ಭಾಂಡಾವಳಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂಡ ಅಂಡಾವಳಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು, 

ಅಖಂಡಿತ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಲಿಂಗ ಶರಣನ ಲೀಲೆಯಿಂದಾದ 

ಏಳು ತರದ ಗಣಪಿಂಡವಂ ಕಂಡು ಅಖಂಡಿತನಾಗಿ 

ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬ ೨೫|| 

೧೯೨೦ 

ನೀರೊಳಗೆ ಚಿತ್ರವ ಬರೆದಡೆ ಅದಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ? 

ಒಡಲು ಬರಿಯ ಬಯಲು ಬೊಮ್ಮವ ನುಡಿವಲ್ಲಿ 

ಆ ಬೊಮ್ಮದ ಮಾತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ? 

ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಡಲುಗೊಂಡು ನುಡಿಯಿತ್ತು . 

ಆ ಉಭಯವನರಿದು ಅಡಗುವನ್ನಕ್ಕ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬ ಕುರುಹು ಬೇಕು 

ಕಾಣಾ ಎಲೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ . 
11೬ ೨೬ || 

೧೩೨೧ . 

..... ನುಂಗಿತ್ತು . 

ದೂರ ಧಾತು ಸಾರಾಯದೊಳಡಗಿತ್ತು . 

ಪುರದೊಳಗೈವರ ಶಿರ ಹರಿದು........... ಮಳದೋಕುಳಿಯಾಗಿ ಕಂಡೆ. 

ಸಾರಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನಓಲಗ ಸೂರೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಘೋರರುದ್ರನ ದಳ ಮುರಿಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೬೨೭|| 

೧೩೨೨ 

ನುಡಿಗೆಡೆಗೊಡದ ಘನವ ಹಿಡಿದು ಒಡಬಂದಿಯಾಳು. 

ಎಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣದೊಳಗೆ ನಡೆನುಡಿಗಟ್ಟಳು. 

ತನ್ನ ನಿಲುಕಡೆಯ ನಿಜವ ತಾನರಿಯದಂತೆ 



೩೯೦ . ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಎನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ವಯವಾದಳು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ , 

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ನಿಲವ ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ 

ತೆರಹಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ . ||೬ ೨೮ || 

೧೩೨೩ 

ನೆನೆದೆಹೆನೆಂದಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದು , 

ಅರಿದೆಹೆನೆಂದಡೆ ಕುರುಹಿಂಗೆ ಬಾರದು, 

ಕಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ . 

ತನುವಿನೊಳಗಿಲ್ಲದ ಮನದೊಳಗಿಲ್ಲದ ಘನವು, 

ನಿಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯವಾದ ಪರಿ, ಎಂತಯ್ಯಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಜಗದ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಕವಿಸಿ 

ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ [ ಆ] ಭೇದ 

ನಿನ್ನೊಳಗಡಗಿದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? || ೬ ೨೯ || 

, ೧೩೨೪ 

ನೆನೆನೆನೆದು ಮನ ಘನವ ವೇಧಿಸಿತ್ತು . 

ಕಂಡು ಕಂಡು ಮನ ಡಾವರಿಸಿತ್ತು 

ತತ್ತರೀಯವಾಯಿತ್ತು , ತದುಗತ ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಎತ್ತಣ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂದರಿಯದೆ, 

ಉಭಯಲಿಂಗ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತಯ್ಯಾ. 
11೬೩OIL 

೧೩೨೫ 

ನೆನೆವಡೆ ಮನವಿಲ್ಲ . ತನುವಿನಾಸೆ ಮುನ್ನಿಲ್ಲ , 

ನೆನೆವ ಮನವ ನೇತಿ ಮಾಡುವ 

ಘನಕ್ಕೆ ಘನವನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ? 

ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾದುದು ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂದ ನಿಜವು! 

ಅನಾಯಾಸದಿರವಿಂಗೆ ಬೆರಗಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೬೩OIL 

೧೩೨೬ 

ನೆಲದ [ತ ] ಮುಂದಣ ಬಾಗಿಲು, 

ಮೂರು ಮೊನೆಯ ಕಂಭದ ಶೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಗುಲ ! 



- ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೯೧ 

ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಣ ಹೂವಿನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ (ನೆಲಸಿ ?) 

ನಾದ ಮೂರುತಿ ಲಿಂಗವಿಪ್ಪುದು. 

ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದಡೆ ನುಡಿವುದು. 

- ಗುಹೇಶ್ವರ ಮೆಚ್ಚಲು, ಬಹುಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯ ಅನುಭಾವಕ್ಕೆ 

ನಾಚುವನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೬೩೨|| 

೧೩೨೭ 

ನೆಲನಿಲ್ಲದ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜವಿಲ್ಲದ ಮರ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಅದು ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಯಾಯಿತ್ತು , ಕಾಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣಾಯಿತ್ತು 

ಹಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಸವಿರುಚಿಯ ಅಲ್ಲ ಮನುಂಡು 

ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ! 11೬೩೩ || 

೧೩೨೮ 

ನೆಲೆಗಾಂಬನ್ನಕ್ಕರ ತೊರೆಯ ಅಂಜಿಕೆಯ್ಸೆ ? 

ನೆಲೆಗಂಡ ಬಳಿಕ ತೊರೆ ಬರುದೊರೆಯಲ್ಲದೆ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ . 

ಮನವುಳ್ಳನ್ನಬರ ಕರ್ಮದಕೋಟಲೆಯ್ಕೆಸೆ ? 

ಮನವಳಿದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮ ನಿಃಕರ್ಮವಲ್ಲದೆ 

ಬೇಕು ಬೇಡೆಂಬ ಸಂದೇಹವುಂಟೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವನರಿದ ಶರಣಂಗೆ ? 11೬೩೪|| 

೧೩೨೯ 

ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾಜಲದೊಳಗೆ ಮಲಗಿರ್ದ 

ಸರ್ಪನ ಫಣವ ನೋಡಲು, 

ಬೆಳಬೆಳಗುತ್ತಿರ್ದವು ರಜತ ಹೇಮವೆಂಬ ಎರಡು ಕುಲಗಿರಿಗಳು . 

ಎಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಜತಗಿರಿಯಂ ಪಿಡಿದು 

ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾದ್ರಿಯಂ ಪಿಡಿದು 

ಮಹಾದಂಡಿಯ ಫಣಿಯ ಒದೆಯಲು 

ನೆಗಹಿತ್ತು ಈರೇಳು ಭುವನವ. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ, ಗಿರಿ ಎರಡು ವರ್ಣವಳಿದು ಅಡಗಿದವು ಚಿಕ್ಕಾಡಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ! 

ಚಿಕ್ಕಾಡು ಕಂದೆರೆದು ಕಂಡಿತ್ತು ಚಿದಾಕಾಶವೆಂಬ ಶಿವಾಲಯವ! 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಉಂಟೆ ? - ಇಲ್ಲವಾಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾಯಿತ್ತು. 
||೬೩೫11 



೩೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೩೩೦ 

“ನೇತ್ರಂ ದೇವೋ ನ ಚಾಪರಃ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರವು ಪರಶಿವಲಿಂಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು. 

“ ನೇತ್ರಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೇ ವಪುಃ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ, 

ನೇತ್ರವುಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೇಹವು. 

' ನೇತ್ರಮಧೋದ್ಭವಂ ಲಿಂಗಂ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರವು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ . 

' ನೇತ್ರಮಧ್ಯಜಚಿತ್ತು ಖಂ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರವು ಪರಶಿವೇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗುಹ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಣಿವಾಸಮಕ್ಕುಂ. 

“ ದ್ವಿನೇತ್ರಕುಚರ್ಲಿಂಗಂ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಹಸ್ತಂಗಳಿಗೆ ಪಿಡಿವ ಕುಚಂಗಳಕ್ಕುಂ . 

“ ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ಶಿವ ಪುಷ್ಪಂ ಚ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರವು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅವಿರಳ ಪುಷ್ಪಮಕ್ಕುಂ. 

“ ಲಿಂಗಜ್ಯೋತಿಶ್ನ ನೇತ್ರಯೋಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರಂಗಳು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ , ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿಯಕ್ಕುಂ. 

“ ಲಿಂಗಾಭಿಷೇಕಂ ಚಕ್ಕುಶ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರಂಗಳು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡುವ ಕಳಸಂಗಳಕ್ಕುಂ 

“ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಾಯಕಂ ನೇತ್ರಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ 

ನೇತ್ರಂಗಳು ಲಿಂಗವನೊಳಗುಮಾಡಿಕೊಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಬಾಣಂಗಳಕ್ಕುಂ. 

' ಚಕ್ಷುರ್ಲಿಂಗಸ್ಯ ಚಾಕ್ಷುಷಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ, 

ನೇತ್ರಂಗಳು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ನೇತ್ರಂಗಳಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಕ್ಕೆ ನೇತ್ರವಿಲ್ಲ . 

ಈ ನೇತ್ರಂಗಳು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ನೋಟ ಬೇಟಕೂಟದಿಂ, 

ಭಾವ ಮನದೃಲೈಸಿ ನಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂ ನೋಳ್ವ (ನೋಟ) 

ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶರಣಂಗಲ್ಲದೆಲೋಗರಿಗೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಇದು ಗುಹ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಹ್ಯ ,ಗೋಪ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ಯ, ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ 

ಈ ನೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯ ಗುಹೇಶ್ವರನೇ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ 

ಕಣ್ಣುಗೆಟ್ಟಣ್ಣಗಳಿವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ನೋಡಾ. 
|| ೬೩೬ || 

- ೧೩೩೧ 

ನೇಮಸ್ಥ ಲಿಂಗವನರಿಯ , 

ಸೂಳೆಯ ಮಗ ತಂದೆಯನರಿಯ . 

ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಮಹಳವ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩೯೩ 

ಆರ ಹೆಸರ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವನಯ್ಯಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮನರಿಯದವರನು ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟರೆಂಬೆ. 11೬೩೭|| 

೧೯೩೨ 

ನೋಟದ ಸುಖ ಉಳ್ಳನ್ನಬರ ಬೆರಸಲೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಬೆರಸುವ ಭರ ಉಳ್ಳನ್ನಬರ ತವಕ ಹಿಂಗದು. 

ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿಕೂಡಿಸೈವರಗಾದ ಸುಖವ, ಏನೆಂದುಪಮಿಸುವೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೬೩೮|| 

ನೋಟವೆ ಕೂಟ,ಕೂಟವೆ ಪ್ರಾಣ, 

ಪ್ರಾಣವೆ ಏಕ, ಏಕವೆ ಸಮರಸ, 

ಸಮರಸವೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ, 

ಪರಿಪೂರ್ಣವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ , ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆ ತಾನು ! - 

ಇಂತೀ ನಿಜವ ಗುಹೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ 

ಕಣ್ಣುಗೆಟ್ಟಣ್ಣಗಳು ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ನೋಡಯ್ಯಾ . ||೬೩೯ || 

ನೋಡುನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ; 

ಆಗಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವಾಯಿತ್ತು . 

ನೃತ್ಯನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಕರ್ತನೈತಂದಡೆ 

ಅಟ್ಟಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತು ಕರೆದವರುಂಟೆ ? 

ಬಸವಣ್ಣನೊಳಗೆ ಇಂತು ಮರವೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ 

ಉಳಿದ ಶಿವಭಕ್ತರ ಪಾಡೇನು ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನು ಭಕ್ತಿರತಿಯಿಂದ 

ಮನಮುಟ್ಟಿ ಕರೆದಡೆ ಹೋಹುದಲ್ಲದೆ 

ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದುನೋಡಯ್ಯಾ . ||೬೪OI 

೧೩೩೫ 

ನೋಡುವ ಸೂರ್ಯ ಸುರಿವ ಜಲ 

ಹೊಲೆನೆಲೆ ಶುದ್ದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರಿ. 

ಅರಿದು ನುಡಿವವಂಗೆ , ಮರೆದು ನುಡಿದು ತಲ್ಲಣಿಸುವವಂಗೆ 



೩೯೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅವನ ಹೃದಯವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಥ್ಯ ಮಿಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . ၂ ။ 

೧೩೩೬ 

ನೋಳ್ಳುದೆನೋಟದೊಳ್ , ನೋಟವೆ ನೋಟಕನೊಳ್ , 

ನೋಟಕನೆ ಸಾಕ್ಷಿ , ಸಾಕ್ಷಿಯೆ ಲಿಂಗ, 

ಲಿಂಗದಿಂದೆಲ್ಲವು, ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುರುಪಿಲ್ಲ . 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೇ , ಲಿಂಗವಿದು ಬಹು ಗುಹ್ಯ , 

ಗುರುಲಿಂಗದೆರಕದಿಂ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯನೆ ಬಲ್ಲ . 

ಭವಿಗಳದನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ಕಣ್ಣುಗೆಟ್ಟವರು ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೪೨|| 

೧೩೩೭ 

ಪಂಚಭೂತ ತ್ರಿಗುಣವನು ಸಂಚರಿಸಿ 

ರವಿಶಶಿಯ ಅಂತು ಕೂಡದ ರಜಬೀಜ 

ಬದ್ದ ಬಂಧವಾಯಿತ್ತೊ ! 

ಸಂಗತಿಯಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ , ಪವನಗತಿಯ ನಡೆವವನಲ್ಲ . 

ಭೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಆತನ ! 

ರಜಬೀಜವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು ಬದ್ಧವಾಯಿತ್ತೆ ? 

ಇನ್ನೇನೆಂದು ಉಪಮಿಸುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ 

ಸಿದ್ದರಾಮನ ನಾಮವನು ? 
11೬೪೩ || 

೧೩೩೮ 

ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಂಗಳು ಹೋಹ ಠಾವ ಕಂಡೆ. 

ಸರ್ವದುಃಖಗಳು ಬೇವ ಠಾವ ಕಂಡೆ. 

ಕಾಲನ, ಕಾಲಲೊದೆವ ಠಾವ ಕಂಡೆ. 

ಕಾಮನ ಕೈಯ ಕೊಯ್ದ ಠಾವ ಕಂಡೆ. 

ಮಾಯೆಯ ಬಾಯ ಕುಟ್ಟುವ ಠಾವ ಕಂಡೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಯ್ಯನ 

ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಕಂಡೆ. 
11೬೪೪|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೩೯೫ 

೧೩೩೯ 

ಪಂಚವರ್ಣದಬಿಂದು ಪ್ರಪಂಚವನಳಿದುಳಿದಿರಲು, 

ಸಂಚರಿಸುವಡೆ ಆವೆಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ . 

ನಿಂದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭೆ ಅಂಗವನು ನೆರೆ ನುಂಗೆ, 

ಹಿಂದು ಮುಂದು ಎಡಬಲನೆಂಬುದಿಲ್ಲ ! 

ಅಡಿಯಾಕಾಶವೆಂಬುದಿಲ್ಲ 

ಕೆಳಗೆ ನಿಲಲು, ಆಧಾರ ಮೊದಲಿಂಗಿಲ್ಲ 

ಕಡೆಗೆ ಸಾರುವೆನೆನಲು ಊರ್ಧ್ವವಿಲ್ಲ . 

ನಡುವೆ ನಾನಿದ್ದಿಹೆನೆಂದಡೆ, 

ತನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ಒಡೆದು ಮೂಡಿತ್ತು ತನ್ನಂತೆ ಬಯಲು! 

ಈ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣವ ಬಡವರರಿವರೆ ? 

ಇದನರಿದು ನುಡಿದು ತೋರಿದನು 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು. ||೬೪೫11 

೧೩೪೦ 

ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು,ಕುಂಡಲಿಯ ಸ್ಥಾನವನರಿದು, 

ಅಂಡಲೆವ ಅಧೋವಾಯುವಊರ್ಧ್ವಮುಖವ ಮಾಡಿ 

ಷಡಂಗುಲವನೊತ್ತಿ ಊರ್ಧ್ವವಾಯುವನಧೋಮುಖಕ್ಕೆ ತಂದು 

ಉತ್ತರಪೂರ್ವದಕ್ಷಿಣವನತಿಗಳೆದು 

ಪಶ್ಚಿಮದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಶ್ಯಕ್ತಿಸಂಧಾನಸಂಯೋಗದಿಂದ 

ಸಹಸ್ರದಳಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಾದಬ್ರಹ್ಮವನೆಯ್ದ , 

ಮಹಾವಾಸನಾಮೃತವ ದಣಿಯುಂಡು 

ತ್ರಿಸಂಧಾನ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ - ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂತಾಗಿ, 

ಅಂತರಾತ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದು ಮರಳಿ ಮಾನವನಪ್ಪಡೆ ಅದೇ ಪಾತಕ 

ಹಸಿದವನಮೃತವನುಂಡು, 

ಮರಳಿ ಹಸಿದು, ಉಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ. 

ಇದು ಕಾರಣ - ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಾದಾತನು, ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಾದನಾಗಿ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಏಕೀ ಭವಿಸಿರಬೇಕು, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೪೬ || 



೩೯೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೩೪೧ 

ಪದ್ಯದಾಸೆಯ ಹಿರಿಯರುಕೆಲಬರು. 

ಬುದ್ದಿಯಾಸೆಯ ಹಿರಿಯರುಕೆಲಬರು. 

ಸಮತೆಯಾಸೆಯ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲಬರು. 

ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ನಿಜವ ತಾವರಿಯದೆ 

ತಪವನ್ನಾಚರಿಸಿದರು . 

ವೇಷ ನಿರ್ವಯಲಾಗಿ ಆಸೆ ರೋಷವ ಬಿಟ್ಟು 

ದಾಸೋಹಿಯಾಗಿದ್ದಡೆ ತಾನೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ, 11೬೪೭|| 

೧೩೪೨ 

ಪರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಸಿಗೆ, 

ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣ ತಂದು ಪಾತೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆ 

ಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಗೊಬ್ಬರವ ತುಂಬಿದೆ 

ಜಂಗಮಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪರಮಾನಂದದ ಜಲವ ನೀಡಿದೆ. 

ಇಂತಿವರಿಂದ, ಭಕ್ತಿವೃಕ್ಷ ಫಲವ ಧರಿಸೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾದೆನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . . 11೬೪೮li 

೧೩೪೩ 

ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದು ನೋಡುವಡೆ 

ಗುರುವಾರೂ ಇಲ್ಲ ಚೋಳ ತಪ್ಪಿಸಿ. 

ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದು ನೋಡುವಡೆ 

ಭಕ್ತರಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಸಿ. 

ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದು ನೋಡುವಡೆ 

ನಿರ್ವಾಣಿಗಳಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿ. 

ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದು ನೋಡುವಡೆ 

ಹಿರಿಯರಾರೂ ಇಲ್ಲ ಚೀಲಾಳ ತಪ್ಪಿಸಿ, 

ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದು ನೋಡುವಡೆ 

ಗಂಭೀರರಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಜಗಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಸಿ, 

ಇಂತೀ ಐದು ತೆರದನುವು ಆರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆನಬೇಡ. 

ಅವರ ಕರುಣ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಆ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟು. 

ಆ ಐವರ ಕಾರುಣ್ಯದ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು 

ನಾನು ಬಯಲಾದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೬೪೯ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೩೯೭ 

೧೩೪೪ 

ಪರವನರಿದ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಂಗದಿಂದ 

ಶಿವಯೋಗದ ವಚನಾಮೃತವನು, 

ಸದ್ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, 

ಮನೋಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ, ತೃಪ್ತಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನೆಯ್ದ ಬಲ್ಲಡೆ 

ಆ ಸುಖವು ಪರಿಣಾಮವನೊಡಗೂಡುವುದು ! 

ಹೀಂಗಲ್ಲದೆ, 

ಸಂಸಾರವಿಷಯರಸವ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಜೀವರು 

ಕಾಯದಲ್ಲಿ ವಚನಾಮೃತವ ತುಂಬಿದಡೆ, 

ಭಿನ್ನ ಘಟದಲ್ಲಿ ಉದಕವ ಹೊಯ್ದಂತೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೫OIL 

೧೩೪೫ 

ಪರುಷದ ಪುತ್ತಳಿಗೆ ಕಬ್ಬುನದ ಆಭರಣಗಳುಂಟೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ಲೋಕದೊಳಗೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಲೋಕವಾದಡೆ 

ಹಿಂದಣ ಪ್ರಳಯಂಗಳೆಂತಾದವು? 

ಇನ್ನು ಮುಂದಣ ಪ್ರಳಯಗಳಿಗಿನ್ನೆಂತೊ ? 

ಲೋಕವು ಲೋಕದಂತೆ, ಲಿಂಗವು ಲಿಂಗದಂತೆ, 

ಈ ಉಭಯ ಭೇದವ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲ . 11೬ ೫Oli 

೧೩೪೬ 

ಪರುಷದ ಪುತ್ತಳಿಗೆ ಲೋಹದ ಶೃಂಗಾರವೇತಕೊ ? 

“ ಲಿಂಗಮಧ್ಯೆ ಜಗತ್ಸರ್ವಂತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂಸಚರಾಚರಂ | 

ಲಿಂಗಬಾಹ್ಯಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ” ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತೇಕೋ ? 

ಲಿಂಗಮಧ್ಯೆ ಜಗತ್ಸರ್ವವಾದರೆ , ಈ ಆತ್ಮಂಗೆ 

ಹಿಂದಣುತ್ಪತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಲಯಂಗಳೆಂತಾದವು ? 

ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದಂತೆ ಜಗ ಜಗದಂತೆ 

ಲಿಂಗವನೊಳಗುಮಾಡಿ, ಜಗವ ಹೊರಗು ಮಾಡಬಲ್ಲ ನೆಮ್ಮ ಶರಣ, 

ಗುಹೇಶ್ವರ ನೀನೇ ತಾನು. ||೬೫೨!! 

೧೩೪೭ 

ಪರುಷವ ತಂದು ಕಬ್ಬುನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು 

ಚಿನ್ನ ವಪ್ಪುದಲ್ಲದೆ ಪರುಷವಾಗಬಲ್ಲುದೆ ? 



೩೯೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಈ ಲೋಕದ ಮನುಜರು ಶಿವಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿದರೇನು, 

ಲಿಂಗವಂತರಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಬಲ್ಲರೆ ? 

ಶರಣ ಆವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೇನು ಆತನು , 

ಆಚಾರ ವೀರಶೈವಸಂಪನ್ನ ಸಿದ್ದಾಂತ 

ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭಾವಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಪನ್ನ . 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಲ್ಲದಂದಿನ ನಿಃಕಲ ನಿಶೂನ್ಯ ನಿರ್ಭೇದ್ಯ 

ನಿರಾಳ ನಿರಂಜನ ಪರಾತ್ಪರತರನು ತಾನೆ ನೋಡಾ. 

ಅಂತಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮನಕುಲಜನಕುಲಜನೆಂದು ಸಂದೇಹ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ದೂಷಿಸಿ 

ಜರೆವ ದುರಾಚಾರಿ [ ಗಳ ] ಬಾಯಲ್ಲಿ 

ಬಾಲಹುಳ ಸುರಿಯದೆ ಮಾಣ್ಣುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 112 211 

೧೩೪೮ 

ಪರುಷವಾದರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 

ರತ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಡೂ ಕುಂದಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಸಂಧಿಸಬೇಕು. 

ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಅಂಗವಿರಬೇಕು. 

ಇದು ಕಾರಣ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿದು 

ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಚಂದಯ್ಯಾ . 
||೬೫೪|| 

೧೩ರ್೪ 

ಪಾರ್ವತಿಯು ಪರಶಿವನ ಸತಿಯೆಂಬ ಶಿವದ್ರೋಹಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ . 

ಬೆನಕನು ಪರಶಿವನ ಮಗನೆಂಬ ಪಾತಕ ದುಃಖಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ . 

ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನು ನಮ್ಮ ಹರಲಿಂಗನ ಮಗನೆಂಬ 

ಲಿಂಗದ್ರೋಹಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ . 

ಭೈರವನು ಭಯಂಕರಹರನ ಮಗನೆಂಬ 

ಭವಹರಗುರುದ್ರೋಹಿಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೆ . 

ಅಜಾತನ ಚರಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವ ಸಲಿಸಿದಾತ 

ಪೂರ್ವಾಚಾರಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಮಗನಾಗಿ, 

ಆದಿಯ ಲಿಂಗ ಅನಾದಿಯ ಶರಣ 

ಗುರುವಿನ ಗುರು ಪರಮಗುರುವರ[ ನ] 

ತೋರಿದೆನಯ್ಯಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನು. 
||೬೫೫ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೩೫೦ 

ಪುಣ್ಯಪಾಪವಿಲ್ಲಾಗಿ ಜನನದ ಹಂಗಿಲ್ಲ . 

ಬಂದುದನುಂಬನಾಗಿ ಮಾನವರ ಹಂಗಿಲ್ಲ . 

ಭವಗೆಟ್ಟನಾಗಿ ದೈವದ ಹಂಗಿಲ್ಲ , 

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದವೆ ತಾನಾಗಿ ಇನ್ನಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲ . 

ಇನ್ನಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದಾತ ಗುಹೇಶ್ವರಲ್ಲಯ್ಯನೊಬ್ಬನೆ ! 
||೬೫೬ || 

೧೩೫೧ 

ಪುಣ್ಯವುಳ್ಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನಪ್ಪುದು, 

ಪುಣ್ಯವುಳ್ಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಷಾಣ ಪರುಷವಪ್ಪುದುನೋಡಾ. 

ಮುನ್ನ ಮುನ್ನವೆ, 

ಅಷ್ಟೊತ್ತಿದ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಮಣ್ಣ ಮರೆಯ ದೇಗುಲದೊಳಗೊಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯವ ಕಂಡಬಳಿಕ , 

ಇನ್ನು ಮುನ್ನಿನಂತಪ್ಪುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ೬೫೭11 

೧೩೫೨ 

ಪೂಜಿಸಿ ಕೆಳಯಿಂಕಿಳುಹಲದೇನೊ ? 

ಅನಾಹತ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲದೇನೊ ? 

ದೇಹವೆ ಪೀಠಿಕೆ, ಜೀವವೆ ಲಿಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೫೮11 

೧೩೫೩ 

ಪೂಜೆಯಾಯಿತ್ತದೇನೊ ? ಪೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನವಿದೇನೊ ? 

ಧೂಪ ದೀಪ ನಿವಾಳಿ ಇದೇನೊ ? 

ತಳದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಮೇಲೆ ಪ್ರಣತೆ ! 

ಕಳಸದ ಮೇಲಣ ನೆಲಗಟ್ಟು ಕಂಡು 

ನೋಡಿಬೆರಗಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! ||೬೫೯ || 

೧೩೫೪ 

ಪೂರ್ವಗುಣವನೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಪುನರ್ಜಾತನಾದ ಬಳಿಕ 

ಗುರುವಿನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಯ 

ಇಂತೀ ನಿರ್ಣಯವನರಿಯದೆ; 

ಶೀಲವಂತರ ಶೀಲ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಹೇಳಬಹುದೆ ? ಹೇಳಬಾರದು. 



೪೦೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಸೂಳೆ ಮುತ್ತು ಗೊರವಿತಿಯಾದಂತೆ, ಬಂಟ ಮುತ್ತು ಬಾಗಿಲಕಾಯ್ದಂತೆ, 

ನರಿ ಮುತ್ತು ಬಳ್ಳಾದಂತೆ, ಹಾವು ಮುತ್ತು ಸಿಂಗಿಯಾದಂತೆ ! 

ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತಕ ಪೂಜೆ ಜಂಗಮದೇವರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ. 

ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಡುವ ಜಂಗಮದೇವರು, 

ಕಂಠಪಾವಡ ಧೂಳಪಾವಡ ಸರ್ವಾಂಗಪಾವಡ ಶೀಲಸಂಬಂಧವೆಂದಡೆ 

ಕೇಸರಿ ಶುನಕನಾದಂತೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೬OI 

೧೩೫೫ 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಕಠಿಣವ ಕೆಡಿಸಿ, 

ಅಪ್ಪುವಿನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು , 

ಅಗ್ನಿಯ ಕಿವಿ ಮೂಗಕೊಯ್ದು, 

ವಾಯುವಿನ ಶಿರವರಿದು, 

ಆಕಾಶವ ಶೂಲದಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ ಬಲ್ಲಿದ ತಳವಾರನೀತನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಬೀಗಮಂ ಬಲಿದು 

ಒಡನೆ ನವಸಹಸ್ರ ಮಂದಿಯ ಕೊಂದುಳಿದ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. ||೬೬೧|| 

೧೩೫೬ 

ಪೃಥ್ವಿಯನತಿಗಳೆದು ಅಪ್ಪುವಿಲ್ಲ , ಅಪ್ಪುವನತಿಗಳೆದು ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ಲ , 

ಅಗ್ನಿಯನತಿಗಳೆದು ವಾಯುವಿಲ್ಲ , ವಾಯುವನತಿಗಳೆದು ಆಕಾಶವಿಲ್ಲ , 

ಆಕಾಶವನತಿಗಳೆದು ನಾದವಿಲ್ಲ , ನಾದವನತಿಗಳೆದು ಬಿಂದುವಿಲ್ಲ , 

ಬಿಂದುವನತಿಗಳೆದು ಕಳೆಯಿಲ್ಲ , ಕಳೆಯನತಿಗಳೆದು ಆತ್ಮನಿಲ್ಲ , 

ಆತ್ಮವನತಿಗಳೆದು ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ . 
||೬೬ ೨II 

೧೩೫೭ 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಪಾಷಾಣ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಡೆ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಹೋಯಿತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಹೋಯಿತ್ತು ಎಂಬಿರಿ. 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಹೋದಡೆ ನೀವು ನುಡಿವ ಪರಿಯೆಂತು ? 

ಅಂತರಂಗದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿಯ ( ಹೋಲಬ ?) ನರಿಯರಾಗಿ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನೀ ಮಾಡಿದ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು ! 
11೬೬೩ || 

೧೩೫೮ 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ 

ಅಪ್ಪುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೦೧ 

ತೇಜದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ 

ವಾಯುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ 

ಆಕಾಶದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ 

ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ 

ಆತ್ಮನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕ 

ಭಕ್ತರೆಂದು ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸುವವರ ಕಂಡು 

ಬೆರಗಾದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೬೬೪|| 

೧೩೫೯ 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಪರಮಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಪರ್ವತವ ಕಂಡೆ. 

ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಪರಮಗುರು ಪರಿಯಾಯವಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಆ ಪರಿಯಾಯ ಗುರು ಒಂದು ಕಥನದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ. 

ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಕಲಶ ಪುಟದೋರುತ್ತ ನಡೆದು 

ಸಸಿಯಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ, 

ಆ ಸಸಿಯ ಕೆಳಗಣ ಮೃತ್ತಿಕೆ, 

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂರಾಯಿತ್ತ ಕಂಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೬೫ || 

೧೩೬೦ 

ಪೃಥ್ವಿ ಹೋದತ್ತಲಿದೆ ( ಹೊರುತ್ತಲಿದೆ ?) ಅಪ್ಪು ಉಲಿವುತ್ತಲಿದೆ , 

ತೇಜ ಉರಿವುತ್ತಲಿದೆ, ವಾಯು ಹರಿಯುತ್ತಲಿದೆ, 

ಆಕಾಶವಿಂಬುಗೊಡುತ್ತಲಿದೆ. 

ಅಗಣಿತವಪ್ರಮಾಣವಾನಂದ ಗುಹೇಶ್ವರ ! ||೬೬೬ || 

೧೩೬೧ 

ಪೌರ್ಣಮಿ ಬಪ್ಪನ್ನಕ್ಕ , 

ಬಾಯಿಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಕೋರನಂತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ . 

ಉಣಲಾಗದೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಡಿದು ಇದ್ದವನಲ್ಲ . 

ಉಣಲಾಗದೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವುಂಟೆ ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ? 

ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟಭೋಗಂಗಳ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ನಿಜಭಕ್ತರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ , ಬಾಯ್ದೆರೆಯದಿದ್ದೆನು. 

ಮಾಡಿಹೆ ನೀಡಿಹೆನೆಂಬ ಸಂತೋಷದ ಆಪ್ಯಾಯನ ಹಿರಿದಾಯಿತ್ತು . 

ನೀಡಯ್ಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಂಗೆ ! 
11೬೬೭| | 
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೧೩೬೨ 

ಪ್ರಕೃತಿಗುಣವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಭಕ್ತನಲ್ಲ . 

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಲೋಭಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಶರಣನಲ್ಲ . 

ಹಸಿವು ತೃಷೆ ನಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ . 

ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಿ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. 11೬೬೮।। 

- ೧೩೬೩ 

ಪ್ರಣಮವನುಚ್ಚರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿಕರೆಲ್ಲರು, 

ಪ್ರಣವಮಂತ್ರದರ್ಥವ ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೆ. 

ಪ್ರಣವ 'ನಾಹು' ಎಂದುದೆ ? 

ಪ್ರಣವ ` ಕೋಡಿಹಂ' ಎಂದುದೆ ? 

ಪ್ರಣವ ಸೋಡಿಹಂ' ಎಂದುದೆ ? 

ಪ್ರಣವ ' ಚಿದಹಂ' ಎಂದುದೆ ? – ಎನ್ನದಾಗಿ, 

ಪ್ರಣವ ' ಭರ್ಗೋದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ' ಎಂದುದು. 

“ಸವಿತುಃ ಪದಮಂಗಃ ಸ್ಯಾತ್ ಭರ್ಗಸ್ತು ಲಿಂಗಮೇವ ಚ | 

ಧೀಮಹಿ ಪದಮಿತ್ಯೇಷಾಂ ಗಾಯತ್ರಾಂ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಃ|| ” – ಎಂದುದಾಗಿ 

ಪ್ರಣವದರ್ಥ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಯವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೬೬೯ || 

೧೯೬೪ 

ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಆ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಪರವಸ್ತು 

ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ನಾಮವಾಯಿತ್ತು ! 

ಆ ನಾಮವನೆಯ್ಲಿ ಕುಳವಾಯಿತ್ತು , 

ಆ ಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಲಿಂಗಸ್ಥಲವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಸ್ಥಳ ಕುಳದೊಳಗೆಯ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕುಳವೆಂಬ ಎರಡಿಲ್ಲದೆ ನಿಂದಿತ್ತು . 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ವಾಲ್ಮನಕ್ಕಗೋಚರವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಭಾವ, 

ಭಾವದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಮನ, 

ಮನದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಬುದ್ದಿ , ಬುದ್ದಿಯಿಂದಾಯಿತ್ತು ಚಿತ್ರ , 

ಚಿತ್ತದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಅಹಂಕಾರ . 
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ಇಂತು - ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ರ ಬುದ್ದಿ ಮನ ಜ್ಞಾನ ಭಾವ ಎಂದು ಆರಾದವು. 

ಈ ಆರೂ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲದೆ ವಾಲ್ಮನಕ್ಕಗೋಚರವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಬಾರದು. 

ಇದಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರು ಸ್ಥಲವಾದವು. 

ಅವಾವೆಂದಡೆ: 

ಅಹಂಕಾರ ಅಡಗಿದಾಗ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ, 

ಚಿತ್ರದ ಗುಣ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ 

ಬುದ್ದಿಯ ಗುಣಕೆಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ, 

ಮನೋಗುಣ ಅಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲ, 

ಜೀವನ ಗುಣ ಸಂದಾಗ ಶರಣ ಸ್ಥಲ 

ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾದಾಗ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ. 

ಇಂತು ಷಟ್ಟಲವಾಗಿ ವಾನಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೆ ಆತ್ಮನು. 

ಆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು , ಆ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು , 

ಆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ಅಪ್ಪುವಿನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಇಂತು - ಕುಳಸ್ಥಳವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕುಳವಾದ ವಿವರವೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪುವಿನೊಳಡಗಿ, ಅಪ್ಪು ಅಗ್ನಿಯೊಳಡಗಿ, 

ಅಗ್ನಿ ವಾಯುವಿನೊಳಡಗಿ , ವಾಯು ಆಕಾಶದೊಳಡಗಿ , 

ಆಕಾಶ ಆತ್ಮನೊಳಡಗಿತ್ತು , ಆತ್ಮ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು ! 

ಇಂತು - ಷಡಂಗವಡಗಿದ ಪರಿ ಎಂತೆಂದಡೆ: 

“ ಪೃಥ್ವಿ ಭವೇತ್ ಜಲೇ , ಜಲೇ ಮಗ್ನಾ ಜಲಂ ಗಸ್ತಂ ಮಹಾಗ್ನಿನಾ। 

ವಾಯೋರಸ್ತಮಿತಂತೇಜೋ ಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಾತೋ ವಿಲೀಯತೇ 

ಪ್ಲೋಮಾತ್ಮನಿ ವಿಲೀನಂ ಸ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮಾ ಪರಶಿವೇ ಪದೇ ”|| - 

ಎಂದುದಾಗಿ 

ಆತ್ಮನು ಪರಬ್ರಹ್ಮದೊಳಡಗಿ ನಿಂದಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೭೦|| 

೧೩೬೫ 

ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಏನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ 

ಮಹಾಘನಶೂನ್ಯಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು . 

ಅಂತಿರ್ದ ಪರವಸ್ತು ತಾನೆ, ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯಾನಂದ 

ಸ್ವಲೀಲಾ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾದುದು ಆತ್ಮನೆಂಬಂಗಸ್ಥಲ. 

ಅಂತಾದ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬ ಅಂಗಸ್ಥಲಕ್ಕೆ 
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. 

ಸೇರಿದ ತತ್ವಂಗಳಿಪ್ಪತೈದು. 

ಅವಾವುವಯ್ಯಾ ಎಂದಡೆ: 

ಪ್ರೋತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆದು, 

ವಾಗಾದಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆದು, 

ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಂಗಳೆದು, 

ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಿಷಯಂಗಳೆದು, 

ಮನ ಬುದ್ದಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಜೀವಂಗಳೊದು. - . 

ಅಂತು ಅಂಗ ತತ್ವಂಗಳಿಪ್ಪತೈದು. 

ಇಂತು ಅಂಗತತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಮರಸತ್ವನೆಯ್ಲಿ ಸಲೋಸುಗ, 

ಭಕ್ತಿ ತದರ್ಥವಾಗಿ, ಆ ಮಹಾಘನ ಪರಾತ್ಪರವಪ್ಪ ದಿವ್ಯಲಿಂಗವು 

ಹನ್ನೊಂದು ತತ್ವವಾಯಿತ್ತು . 

ಇಂತೀ ಹನ್ನೊಂದು ತತ್ವದ ಪರಿಕ್ರಮವೆಂತೆಂದೊಡೆ: 

ಶಾಂತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳೆದು, 

ಶಿವಾದಿ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳೆದು, ಪರಶಿವತತ್ವವೊಂದು. - 

ಇಂತೀ ಲಿಂಗತತ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು. 

ಆ ಅಂಗತ ಲಿಂಗತತ್ತ್ವವೆಂಬ ಉಭಯತ ಮೂವತ್ತಾರು. 

ಇಂತಿವರ ಸಮರಸೈಕ್ಯವೆಂತುಂಟಯ್ಯಾ ಎಂದಡೆ: 

ನಿವೃತ್ತಿಶಕ್ತಿಯನೈದಿ, ವಾಗಾದಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ್ಳೆದು . 

ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯವನೊಡಗೂಡಿದಲ್ಲಿ , 

ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶಕ್ತಿಯನೈದಿ, ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಂಗಳೆದು 

ಕರ್ತುಸಾದಾಖ್ಯವನೊಡಗೂಡಿದಲ್ಲಿ , 

ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು. 

ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯನೈದಿ,ಪ್ರೋತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ್ಳೆದು 

ಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯವನೊಡಗೂಡಿದಲ್ಲಿ , 

ತೇಜತತ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು , 

ಶಾಂತಿಶಕ್ತಿಯನೈದಿ, ಪ್ರಾಣಾದಿವಾಯುಗಿದು 

ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯವನೊಡಗೂಡಿದಲ್ಲಿ , 

ವಾಯುತತ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಯನೈಝಿ , 

ಮನ ಬುದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ಅಹಂಕಾರ ಜೀವಂಗಳೆದು 

ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯವನೊಡಗೂಡಿದಲ್ಲಿ , 
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ಆಕಾಶತತ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು. 

ಇಂತೀ ಪಂಚವಿಂಶತಿತಂಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಾಗಲೊಡನೆ, 

ಲಿಂಗತತ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ತಾವು ಒಂದೊಂದನೊಡಗೂಡಿ ಏಕಾರ್ಥವಾದಲ್ಲಿ , 

ಕುಳಸ್ಥಲವಡಗಿತ್ತು . 

ಇಂತು ಕುಳಸ್ಥಲ- ಸ್ಥಲಕುಳವಡಗಲೊಡನೆ, 

ಮಹಾಘನ ಪರಾತ್ಪರವಪ್ಪ ದಿವ್ಯಲಿಂಗವು, ವಾರಿಕಲ್ಲು ಕರಗಿ ನೀರಾದಂತೆ 

ತನ್ನ ಪರಮಾನಂದದಿಂದವೆ ಸರ್ವಶೂನ್ಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಅದೆಂತೆನಲು, 

ಸಾಕ್ಷಿ : 

ಅನಾದಿಸಿದ್ದ ಸಂಸಾರಂ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ವಿವರ್ಜಯೇತ್ | 

ಸ್ವಯಂಮೇವ ಭವೇದ್ದೇಹೀ ಸ್ವಯಂಮೇವ ವಿಲೀಯತೇ || 

ಅಂತಃ ಶೂನ್ಯಂ ಬಹಿಃ ಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಶೂನ್ಯಾ ದಿಶೋ ದಶ | 

ಸರ್ವಶೂನ್ಯಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಂ ಪರಮಂ ಪದಂ || 

- ಎಂದುದಾಗಿ , ಇಂತೀ ಅಂಗ ತತ್ತ್ವವಿಪ್ಪತೈದು ಲಿಂಗತತ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು, 

ಇಂತೀ ಉಭಯತ, ಏಕಾರ್ಥವಾಗಿ , 

ಸರ್ವಶೂನ್ಯವನೆಯ್ದಿದ ಪರಿಕ್ರಮದ ನಿರ್ಣಯದ ಬೆಡಗು, 

ತಮಸ್ಕಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಯಿತ್ತು . ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ತತ್ಪದವೇ ಲಿಂಗ, ತ್ವಂ ಪದವೇ ಅಂಗ, 

ಈ ಎರಡರ ಐಕ್ಯವೇ ಅಸಿ ಎಂದುದಾಗಿ . 

ಇಂತು ಸಕಲನಾಗಬಲ್ಲ , ಸಕಲ ನಿಃಕಲನಾಗಬಲ್ಲ , 

ಸಕಲ ನಿಃಕಲಾತೀತನಾಗಿ ಏನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾ ಘನಶೂನ್ಯಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ 

ಇರಬಲ್ಲನಯ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು! 11೬೭೧ || 

೧೩೬೬ 

ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ವಾರ್ತೆ 

ಭಂಗ ನೋಡಾ ಬಸವಣ್ಣಾ . 

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡನನೊಡೆದು 

ಬಯಲನುಡುಗಿದಡೆ ಉಂಟೆ ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಬೇರೆಮಾಡಿ ಅರಸಲುಂಟೆ ಬಸವಣ್ಣಾ ? ||೬೭೨ || 

೧೩೬೭ 

ಪ್ರಸಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದಿಗಳು ಎಂದೆಂಬಿರಿ 

ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದೂ , ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 



೪೦೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಚೆಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಅಜಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಗಳುದಯವಾಗದಂದು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಮೂರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ . 

ಉಮೆಯ ಕಲ್ಯಾಣವಿಲ್ಲದಂದು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಗಂಗೆವಾಳುಕರಿಲ್ಲದಂದು, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಲಿಂಗವೆಂಬ ನಾಮ ಜಂಗಮವೆಂಬ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂದು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನೀನೆ ಲಿಂಗ, ಬಸವಣ್ಣನೆ ಗುರು 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ. 

ಮತ್ತಾರನು ಕಾಣೆನಯ್ಯಾ . 
||೬೭೩ || 

೧೩೬೮ 

ಪ್ರಾಯದ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ , ಮಾಯದ ದೇವರಿಗೆ, 

ವಾಯಕ್ಕೆ , ಕಾಯವ ಬಳಲಿಸದೆ ಪೂಜಿಸಿರೊ . 

ಕಟ್ಟುಗೂಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇವರ ಪೂಜಿಸಲು, 

ಸೂಜಿಯ ಪೋಣಿಸಿ ದಾರವ ಮರೆದಡೆ, 

ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೬೭೪|| 

೧೩೬೯ 

ಪ್ರಾರಬ್ದವಂತೆ 

ನೊಸಲಬರಹವೆಂತು ಹೋಯಿತ್ತೆನಬಹುದು ? 

ನೊಸಲಬರಹವಂತೆ - 

ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗವೆಂತಾಯಿತ್ತು ? 

ಪ್ರಳಯವಂತೆ - 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂತುಲು ಹೇಳಾ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
- ||೬೭೫|| 

೧೩೭೦ 

ಬಂದುದನತಿಗಳೆದು ಬಾರದುದ ಬಯಸೆನೆಂಬುದು 

ಒಡಲ ಗುಣಧರ್ಮರಹಿತಂಗಲ್ಲದೆ, 

ಒಡಲ ಗುಣಧರ್ಮ ಉಳ್ಳವಂಗೆ ಆಗದು ನೋಡಾ. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೦೭ 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ರಾಜಭಯ ಚೋರಭಯ ಮೃಗಭಯ ದೆಸೆಭಯ ಭಯ ಬಂದು ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೆ ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. 

ಕ್ಷೀರ ಮೃತ ನವರತ್ನ ಆಭರಣ ಮನೆ ಮಂಚ ಹಸು ಧನ ವನಿತೆಯರ ಭೋಗಂಗಳು, 

ಲಿಂಗದಾಣತಿಯಿಂದ ಬಂದವೆಂದು, 

ಬಿಡದೆ ಭೋಗಿಸುವ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೊ , 

ಮದಸೊಕ್ಕಿದಾನೆ ಪೆರ್ಬುಲಿ ಕಾಳೊರಗ ಮಹಾಜ್ವಾಲೆ 

ಅಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಂದು ಸಂಧಿಸೆ, 

ಸಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗದಾಣತಿ' ಎನ್ನದಿದ್ದಡೆ 

ಸ್ವಯವಚನ ವಿರುದ್ದ ನೋಡಾ. 

ಇದು ಜೀವಜಾಲಂಗಳ ಉಪಾಧಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ನಿರುಪಾಧಿಕೆಯಲ್ಲ . 

ಪೇಯಾಪೇಯವನರಿದು ಭೋಗಿಸಬೇಕು. 

ಭಯ ಲಜ್ಜೆ ಮೋಹ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಎಂತಪ್ಪುದೊ ? 

ಇದು ಕಾರಣ - ಅಂಗಕ್ಕಾಚಾರ , ಭಾವಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ. 

ಬಂದಿತ್ತು ಬಾರದು ಎಂಬ ತಥ್ಯಮಿಥ್ಯ ರಾಗದ್ವೇಷವನಳಿದು 

ತನ್ನ ನಿಜದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗಿಪ್ಪ [ ನು ] 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ . II೬೭೬11 

೧೩೭೧ 

ಬಂ ( ಬಿಂ ?) ದು ನಿಂದು ಮೋ ( ಹೊ ?ಗಿಲೆನೀರ ಮಿಂದವರೆಲ್ಲರು 

ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಬಲ್ಲರೆ ? 

ಬಂದು ನಿಂದು ಸುಳಿದು ಮಾಡುವರೆಲ್ಲರು 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಂತೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಬಲ್ಲರೆ ? ||೬೭೭11 

೧೩೭೨ 

' ಬ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಭವ ಹರಿಯಿತ್ತು . 

'ಸ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದೆನು. 

' ವ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಚಿಸುವಡೆ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನಾದೆನು. 

ಇಂತೀ ಬಸವಾಕ್ಷರತ್ರಯವೆನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ 

ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಭೇದವನರಿದು 

ಆನೂ ನೀನೂ ` ಬಸವಾ ಬಸವಾ ಬಸವಾ' 

ಎನುತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. . ||೬೭೮|| 



೪೦೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೩೭೩ 

ಬಟ್ಟಬಯಲ ಮಹಾಮನೆಯೊಳಗೊಂದು 

ಹುಟ್ಟದ ಹೊಂದದ ಶಿಶುವ ಕಂಡೆ. 

ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಹೋದಡೆ 

ನೆಟ್ಟನೆ ಆ ಶಿಶು ತನ್ನುವ ನುಂಗಿತ್ತು 

ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ , ಪೂಜೆಗೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಮುನ್ನಿಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಬಯಲು! 11೬೭೯ || 

೧೩೭೪ 

ಬಟ್ಟೆಯ ಬಡಿವ ಕಳ್ಳಂಗೆ, ಬೇಹು ಸಂದು ಕಳವು ದೊರಕಿದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಕುರುಡನು ಎಡಹುತ್ತ ತಡಹಿ ಹಿಡಿದು ಕಂಡಂತಾಯಿತ್ತು . 

ನಿರ್ಧನಿಕ ಧನದ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆವುತ್ತ ಎಡಹಿದ ಕಲ್ಲು 

ಪರುಷವಾದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಅರಸುವಂಗೆ ಅರಿಕೆ ತಾನಾದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಎಲೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾನೀನು ಎನಗೆ ದೊರಕುವುದೆಂಬುದು, 

ನಾ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತದ ಫಲ ! ಏನ ಬಣ್ಣಿಪೆ ಹೇಳಾ ? 
||೬೮OIL 

೧೩೭೫ 

ಬಣ್ಣವುಂಡ ಚಿನ್ನದಂತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಉಂಡ ಮೃತದಂತೆ, 

ಪ( ಸ್ವ ) ರವುಂಡ ಶಬ್ದದಂತೆ, ಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ಪುಷ್ಪದಂತೆ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದಿರ್ಪ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಭಕ್ತಿಯಾಚಾರದ ಮಹಾತ್ಮಿಯೆಂತು ಪೇಳಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯಾ . ||೬೮೧|| 

೧೩೭೬ 

ಬತ್ತೀಸಾಯುಧವನು ಅನಂತ ದಿನ ಸಾಧಿಸಿ ಪಿಡಿದರೂ 

ಕಾದುವುದು ಒಂದೇ ಕೈದು ಒಂದೇ ದಿನ. 

ಆ ಹಾಂಗೆ - ಫಲ ಹಲವಾದಡೂ 

ಅರಿವುದೊಂದೇ ಮನ, ಒಂದೇ ಲಿಂಗ ! 

ಆ ಮನವು ಆಲಿಂಗದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಸ್ಥಲಲೇಪವಾದ ಮತ್ತೆ 

ಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ ನಿಃಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ , ನಿಜ ನೀನೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೬೮೨ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೩೭೭ 

ಬಯಕೆ ಎಂಬುದು ದೂರದ ಕೂಟ, 

“ಬಯಸೆ' ಎಂಬುದು ಕೂಟದ ಸಂದು. 

ಈ ಉಭಯವೂ ಕಪಟ ಕನ್ನಡವಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಲ್ಲ . 

ಕೂಡಿಕಂಡ ಪರಿಯೆಂತು ಹೇಳಾ ಇನ್ನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯವನು ? 

ಕೂಪ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾದೆನೆಂಬ ಮಾತ ಮೆಚ್ಚುವನೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ? 
||೬೮೩ || 

೧೩೭೮ 

ಬಯಲ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಯಲ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ, 

“ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಲ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ನೋಡಲು, 

ಮತ್ತೆ ` ವಾಚಾತೀತಂ ಮನೋತೀತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ಪರಂ ಶಿವಂ * 

ಎಂಬುದ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡೆ 

ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟೆ ? 

ಕಾಯದ ಜೀವದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ , ನಾದ ಬಿಂದುವು ತಿಳಿದು 

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣಶಿವನನೊಳಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಶರಣನೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಶಿವಯೋಗಿಕಾಣಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 
11೬೮೪11 

೧೯೭೯ 

ಬಯಲಮೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನೊಬ್ಬ ಶರಣ. 

ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿದನೊಬ್ಬ ಶರಣ. 

ಆ ಭಕ್ತಿಯನೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮುಖವ ಮಾಡಿದನೊಬ್ಬ ಶರಣ. 

ಆ ಸುಜ್ಞಾನವನು ಲಿಂಗಮುಖವಾಗಿ ಧರಿಸಿದನೊಬ್ಬ ಶರಣ . 

ಆ ಲಿಂಗವನೆ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ವೇಧಿಸಿಕೊಂಡನೊಬ್ಬ ಶರಣ. 

ಆ ಸರ್ವಾಂಗವನೆ ನಿರ್ವಾಣಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿದನೊಬ್ಬ ಶರಣ . 

ನಾನು ನಿರ್ವಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಅಗಮ್ಯನಾದೆನೆಂದಡೆ, 

ಭಕ್ತಿ ಕಂಪಿತನೆನಿಸಿ ಎನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿಸಿಕೊಂಡನೊಬ್ಬ ಶರಣ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದವ ಕಂಡು 

ಶರಣೆಂದು ಬದುಕಿದೆನು. ||೬೮೫ || 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೩೮೦ 

ಬಯಲಿಂಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ ಮರುತಂಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ . 

ರುಚಿಗೆ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ ಸುಖಕ್ಕೊಗಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ . 

ಸುಖವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಾಗಿ ಶೂನ್ಯತೃಪ್ತಿಗೆ ಸೂತಕವಿಲ್ಲ ! 

ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದರ್ಪಿಸಬೇಕು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಲೋಹದ ಸಂಗದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಬಡಿವಡೆದಂತೆ 

ರೂಪುಗೂಡಿದ ರುಚಿಯ ಸಯೆಯಿಂದರ್ಪಿಸಬೇಕು 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ. 11೬೮೬ || 

೧೩೮೧ 

ಬಯಸಿ ಬಂದುದು ಅಂಗಭೋಗ 

ಬಯಸದೇ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗವೆಂದು ವಚನವನೋದಿ, 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಕಂಡು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಾರೈಸಿ 

ಅನ್ನದಾಶೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪುಗೊಳಿಸಿ ಬಯಸಿ ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲಬಾರದೆಂದು, 

ಗೋಳಿಟ್ಟು , ಬಗುಳಾಡಿ, ಅನ್ನ ಅಶನೋಪಜೀವಿ 

ಶೇಷ ಭೋಗಂಗಳಿಗೆ ಕಕ್ಕುಳ ಕುದಿದು ಬಿಕ್ಕನೆ ಬಿರಿದು 

ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಣತಿಯೆಂಬ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಅಘೋರನರಕ ತಪ್ಪದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
||೬೮೭|| 

೧೩೮೨ 

ಬಯಸುವ ಬಯಕೆ ನೀನಾದ ಪರಿಯೆಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಅರಸುವ ಅರ ( ರಿ?) ಕೆ ನೀನಾದ ಪರಿಯೆಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಕಾಯವೆ ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣವೆ ಜಂಗಮವಾದ ಶರಣಂಗೆ 

ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯ ಮಾಡಿಸಲೇಕೆ ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತೆಂಬುದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನಲ್ಲದೆ, 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೬೮೮|| 

೧೩೮೩ 

ಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನುಕೂಡಿಕೊಂಡು 

ಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಿರಿದುಂಡು 

ಅಲ್ಲದಾಟವನಾಡಿದಡೆ ತಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ತನಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾಯಿತ್ತು , 
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ဂက 

ಅಶನ, ವ್ಯಸನ, ಹಸಿವು, ತೃಷೆ, ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ 

ಹರಿದಾಡುವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಲ್ಲರೆ ಹೇಳಿರೆ ! 

ಅನಂತ ಮೇಳಾಪದಚ್ಚಗೋಷ್ಠಿಯ 

ಭಂಡರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಲ್ಲರೆ, ಹೇಳಿರೆ ! 

ಕಾಮ ,ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರದಿಚ್ಚೆಗೆ 

ಹರಿದಾಡುವ ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲ 

ನಾಯನೊಡನಾಡಿದ ಕಂದನಂತಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೧೬೮೯ || 

- ೧೯೮೪ 

ಬಲ್ಲೆನು, ಒಲ್ಲೆ ಮರ್ತದ ಹಂಗ, 

ಹಿಂದಣ ಮರವೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೊಂದೆ, ಸಾಕು . 

ಇನ್ನು ಅರಿದೆ, ತ್ರಿವಿಧಪಾಶವ ಹರಿದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ಇನ್ನು ಮರ್ತದ ಸುಖವ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದೆನಾದಡೆ 

ನಿಮ್ಮಾಣೆನಿಮ್ಮ ರಾಣಿವಾಸದಾಣೆಯಯ್ಯಾ, ||೬೯OIL 

೧೩೮೫ 

ಬಸವಣ್ಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಾಯ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಈ ಉಭಯಸ್ಥಲ ನಿರ್ಣಯದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಿಂದ 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೬೯೧|| 

೧೩೮೬ 

ಬಸವಣ್ಣನ ಉಂಗುಷ್ಠದಲ್ಲಿ , 

ಅಷ್ಟಾಷಷ್ಟಿ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಉದಕವ ಮೀರಿದ 

ಮಹಾತೀರ್ಥದೊಟ್ಟಿಲ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ! 

ಬಸವಣ್ಣನ ಆಧಾರ ಲಿಂಗ ನಾಭಿ ಪರಿಯಂತರವು 

ಗುರುಸ್ವರೂಪದೊಟ್ಟಿಲ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಭಿ ಹೃದಯ ಪರಿಯಂತರವು 

ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪದೊಟ್ಟಿಲ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ಬಸವಣ್ಣನ ಗಳ ಮುಖ ಭೂಮಧ್ಯ ಉನ್ಮನಿ 

ಉತ್ತಮಾಂಗ ಪರಿಯಂತರವು 
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ಜಂಗಮಸ್ವರೂಪದೊಟ್ಟಿಲ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಶ್ವತೋಮುಖವನುಳ್ಳ ಶರೀರದೊಳಗೆ , 

ಈ ಪರಿಯ ಕಂಡಾತನೆ ಭಕ್ತ , 

ಜಂಗಮವೆಂಬೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೬೯೨|| 

೧೩೮೭ 

ಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳತೆ ಅಂತಿರಲಿ, ಎನ್ನ ಹೊಗಳತೆ ಅಂತಿರಲಿ , 

ಗುರುವಾಗಬಹುದು ಲಿಂಗವಾಗಬಹುದು ಜಂಗಮವಾಗಬಹುದು, 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವೂ ಆಗಬಹುದು. 

ನಿನ್ನ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ , ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಚಾರವಾಗಿ 

ಈ ಉಭಯ ಸಂಗದ ಸುಖದ ಪ್ರಸನ್ನಕ್ಕೆ 

ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಘನಮಹಿಮನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಾಗಬಾರದು ಕಾಣಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೬೯೩ || 

೧೩೮೮ 

- ಬಸವಣ್ಣನೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, 

ದೃಷ್ಟಿನಟ್ಟು ಸೈವೆರಗಾದುದ ಕಂಡೆ - ಕಲ್ಪಿಸಿ 

ಮನ ನಟ್ಟು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸರ್ವನಿರ್ವಾಣಿ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದರಿದು 

ನೀನೆನ್ನ ಒಳಕೊಂಡ ಗುರುವೆಂದು ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ 

ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. 
11೬೯೪11 

೧೩೮೯ 

ಬಸವಣ್ಣಾ ನಿನಗೇಳು ಜನ್ಮ , ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮ , 

ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನೊಂದೆ ಜನ್ಮ . 

ನೀನು ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಳಬೇಡ, 

ನಾನು ಜಂಗಮವೆನಿಸಿಕೊಳಬೇಡ, 

ನಾವಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಒಕ್ಕು ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಳ್ಳದಡೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 

ಭವಂ ನಾಸ್ತಿಯಾಗದು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . | ೬೯೫|| 
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೧೩೯೦ 

ಬಸವಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಎನ್ನ ತನು ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಬಸವಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕೀ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು , 

ಬಸವಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಎನ್ನ ಮನ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಬಸವಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಮಹಾನುಭಾವವ ಕೇಳಿಕೇಳಿ ಎನ್ನ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಜಾತನೆಂಬುದ ನೆಲೆಮಾಡಿ 

ಭವಪಾಶಂಗಳ ಹರಿದಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ , 

ನಿನ್ನ ಸಂಗದಿಂದಲಾನು ಬದುಕಿದೆನು ! 
11೬೯೬11 

೧೩೯೧ 

ಬಸಿರೊಳಗಣ ಕೂಸಿಂಗ ಬೇರೆಊಟಬೇರೆ ಮೀಹ ಉಂಟೆ ? 

ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಿಶುವಿರಲು 

ಬೇರೆ ಕೊಡುವ ಕೊಂಬ ಪರಿಯೆಂತೊ ? 

ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಣವ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸಲುಂಟೆ ? 

ಅನುಮಾನ ಅಳಿದು ಮಹದಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಸುಕಿದ ಬಳಿಕ 

ಭಿನ್ನವ ಮಾಡಲುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? ||೬೯೭|| 

೧೩೯೨ 

ಬಾರದುದೆಲ್ಲವನು ಹಿಂಗಿ , ಬಂದುದನೆಲ್ಲವನು ನುಂಗಿ, 

ಆರಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಎನಗಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಆ ಅವಸ್ಥೆಯರತು, ನಾನು ನೀನೆಂದಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯಾ . 
11೬೯೮ | 

೧೩೯೩ 

ಬಿಂದುವೆ ಪೀಠವಾಗಿ, ನಾದವೇ ಲಿಂಗವಾದಡೆ 

ಅದು ಭಿನ್ನ ಲಿಂಗನೋಡಾ. 

ಕಳೆ ಎಂಬ ಪೂಜೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾಗಿ , 

ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತನೋಡಾಮಹಾಘನವು. 

ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅಚಲವಪ್ಪ ನಿರಾಳವ 

ಪ್ರಣವರೂಪೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬಹುದೆ ? 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲುವು ನಿಶ್ಯಬ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ ? 

ಎಂಬುದನರಿಯಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ ? ||೬೯೯|| 
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೧೩೪ 

ಬಿಳಿಯ ಮುಗಿಲ ನಡುವಣ ಕರಿಯನಕ್ಷತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಉರಿಯ ಅಂಕುರ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೆರಡೆಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, 

ಹೊಸ್ತಿಲಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಒಳಹೊರಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. 

ಅದು ನೋಡಿದಡೆ ಘನ,ನೋಡದಿದ್ದಡೆ ಸಹಜ. 

ಈ ಭೇದವ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲನು. 

ಬೆಸಗೊಂಬ ಬಾರಾ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ. || ೭OO।। 

೧೩೫ 

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯವು, ಹೂಳಿದ್ದ ನಿಧಾನವು, 

ಆರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರದು ನೋಡಾ! 

ಮರಣ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮರುಜವಣಿ ಸಿಕ್ಕುವುದೆ ? 

ಪಾಪಿಯ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಪರುಷ ಕಲ್ಲಾಗಿಪ್ಪಂತೆ 

ಇಪ್ಪರಯ್ಯಾ ಶಿವಶರಣರು. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಮರುಳಶಂಕರದೇವರ 

ನಿಲವನೋಡಾಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೭al 

೧೩೯೬ 

ಬೆಂಕಿ ಸುಡಬಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಮರಂಗಳಲ್ಲಡಗಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಅರಿವುಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದಡೆ ಕುರುಹಿನಲ್ಲಡಗಿ 

ಬೇರೊಂದೆಡೆಯುಂಟೆಂದು ನುಡಿವಾಗ ಅದೇತರಲ್ಲಿ ಒದಗಿದ ಅರಿವು ? 

ಪಾಷಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿದ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ, 

ಆ ಪಾಷಾಣ ಒಡೆಯೆ ಆ ಪ್ರಭೆಗೆ ಕುರುಹುಂಟೆ ? 

ಇಂತೀ ಲೇಸಪ್ಪ ಕುರುಹುರಿಯಬೇಕು ಕಾಣಾ, 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ . 
11೭೦೨|| 

೧೩೯೭ 

ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ 

ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮದ ಮುಖದನೋಡಿದಡೆ, 

ಹುಟ್ಟಿದೇಳು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಹಿಂಗುವುದು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 
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'ಸೂರ್ಯೊದಯವೇಲಾಯಾಂ ಯಃ ಕರೋತಿಶಿವಾರ್ಚನಂ 

ಋಣತ್ರಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ಕೋ ಯಸ್ಕಾಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಪದಂ||' - ಎಂದುದಾಗಿ 

ಇಂತಪ್ಪ ಸ ಇಲ್ಲದವರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೭೦೩ || 

೧೯೯೮ 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಬೆಳಗ ಕಡೆದಡೆ ಮರಳಿ ಕೂಡಿತ್ತಲ್ಲಾ ! 

ಮೇರುವನೆ ಬೋನವ ಮಾಡಿ ಸವಿದ ಭಕ್ತರನೋಡಾ! 

ಅಡಗನಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಗವ 

ಕೊಡಗೂಸು ನುಂಗಿತ್ತ ಕಂಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೦೪॥1 

೧೩೯೯ 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗೊಂದು ಬೆಳಗು ದೊರೆಕೊಂಡಡೆ 

ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಗು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಘನದೊಳಗೊಂದು ಘನವು ದೊರೆಕೊಂಡಡೆ 

ಮತ್ತೊಂದು ಘನವು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಸಮೀಪನ ಮೇಲೆ ಸಮೀಪ ದಾಳಿವರಿದನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ! 
11೭೦೫|| 

೧೪೦೦ 

ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯ ತಿರುಳಿನಂತೆ ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿ, 

ಒಳಹೊರಗೆನ್ನದೆ ಅಳವಟ್ಟ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಕಂಡೆನೋಡಾ! 

ನಿಜ ಉಂಡ ನಿರ್ಮಲದ ಘನವ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ ನಾನು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಆನು ಬದುಕಿದೆನು. 11೭೦೬ || 

೧೪೦೧ 

ಬೇಡುವೆನೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪದವಿಯನ್ನು ? 

ಮೂಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಓಡದಿರು. 

ಓಡದಿರು ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬೆಳಗಿನಂತೆ. 

ನೋಡು, ಮಾತಾಡು. 

ಕೃತಕದ ಪರಿಯ ( ಪದವಿಯ ?) ಬೇಡುವ, 

ಲಿಂಗವೆನ್ನಲಿದ್ದುದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೭೦೭|| 



೪೧೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೪೦೨ 

- ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ದೂರುವೆನೆ ? ಸರಸ್ವತಿಯ ವಿಕಾರ . 

ವಿಷ್ಣು ವಿಂಗೆ ದೂರುವೆನೆ ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಕಾರ. 

ರುದ್ರಂಗೆ ದೂರುವೆನೆ ? ದೇವಿಯ ವಿಕಾರ. 

ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕಾಮನ ಹುಯ್ಯಲ ? 

ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯ ಕಳೆಯಲಾರರು. 

ಪರದೈವವೆಂಬಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೭೦೮|| 

೧೪೦೩ 

- ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿದಾನು ಭ್ರಮಿತನಾದೆನಯ್ಯಾ , 

ಅದೈತವ ನುಡಿದಾನು ಅಹಂಕಾರಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ , 

ಶೂನ್ಯವ ನುಡಿದಾನು ಸುಖದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ , 

ಸ್ಥಲಗೆಟ್ಟು ನುಡಿದಾನು ಸಂಸಾರಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ , ಡಿದಾನು ಸಂಸಾರಿಯಾದನಿಯಾ ' 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ . || ೭೦೯ || 

೧೪೦೪ 

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಗಳ ಮಾಯೆ ತೊಳದುಳಿವಂದು, 

ರುದ್ರಗಣ ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳೆಂಬವರ 

ಮಾಯೆ ಮರುಳ್ಳಾಡಿಕಾಡುವಂದು, 

ನೊಸಲ ಕಣ್ಣು ಪಂಚಮುಖ ದಶಭುಜದವರಿಗೆ 

ಮಾಯೆ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾದಂದು, 

ದೇವದಾನವರ ಮಾಯೆ ಅಗಿದಗಿದು ತಿಂಬಂದು, 

ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ತ ಋಷಿಗಳ 

ಮಾಯೆ , ತಪೋಮದದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹುವಂದು 

ನಾನು ಮಾಯಾಕೋಲಾಹಲ (ನಿರ್ಮಾಯನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರ?) ನಾಗಿರ್ದೆ 

ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೧೦|| 

೧೪೦೫ 

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಈಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಪರಮೇಶ್ವರರೆಂಬ ಸಂದಣಿ 

ತಲೆದೋರದ ಮುನ್ನ - ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಯಲೆ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಸ್ವರೂಪಿನ ಘನತೆಯ ಉಪಮಿಸಬಾರದು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೧೭ 

ನೋಡಬಾರದ ಬೆಳಗು,ಕೂಡಬಾರದ ಮೂರ್ತಿ, 

ಅಖಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಬೆಳ( ಬೆಡ? ) ಗಿನ ಮೂಲವ 

ಲಿಂಗಸಂಗಿಗಳಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕಿನ ಅಂಗವಿಕಾರಿಗಳೇನ ಬಲ್ಲರೊ ? 11೭M !! 

೧೪೦೬ 

ಭಕ್ತ ಜಂಗಮದ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ, 

ಸಕೀಲ ಸಂಬಂಧವನಾರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ : 

ಹಸಿವುಳ್ಳವ ಭಕ್ತನಲ್ಲ 

ವಿಷಯವುಳ್ಳವ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ 

ಆಸೆಯುಳ್ಳವ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ 

ಜೀವಗುಣವುಳ್ಳವ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಲ್ಲ 

ತನುಗುಣವುಳ್ಳವ ಶರಣನಲ್ಲ 

ಜನನ- ಮರಣವುಳ್ಳವ ಐಕ್ಯನಲ್ಲ 

ಈ ಆರರ ಅರಿವಿನ ಅರ್ಥದ, ಸಂಪತ್ತಿನ 

ಭೋಗ ಹಿಂಗಿದರೆ , ಸ್ವಯಂ ಜಾತನೆಂಬೆ 

ಆ ದೇಹ ನಿಜದೇಹವೆಂಬೆ 

ಆ ದೇಹ ಗುರುಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆ. 

೧೪೦೭ 

ಭಕ್ತ - ಜಂಗಮದ ಸಕೀಲಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ ? 

ಅರ್ಥವನೊಪ್ಪಿಸಿದಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ , ಪ್ರಾಣವನೊಪ್ಪಿಸಿದಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ , 

ಅಭಿಮಾನವನೊಪ್ಪಿಸಿದಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ . 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ - ಸತ್ಯಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲನಾಗಿ . 

ಆ ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕು - ಪಾದಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಒಡಲ ಕುಕ್ಕಲತೆಗೆ ಅಶನವನುಂಡು, ವ್ಯಸನದ ಕಕ್ಕುಲತೆಗೆ ಹಣವ ಬೇಡಿ. 

ಕೊಟ್ಟಡೆಕೊಂಡಾಡಿ ಕೊಡದಿರ್ದಡೆ ದೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಹಾತ ಜಂಗಮವಲ್ಲ . 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಂದಲತ್ತತ್ತ ಮುನ್ನಲಾದ, ಮಹಾಘನವ ಭೇದಿಸಿ ಕಂಡು ಅರಿದು 

ಕಾಯದ ಜೀವದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಸಾಡಿ, ತನ್ನನೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇರಬಲ್ಲಾತ ಭಕ್ತ . 

ಸುಳುಹಿನ ಸೂತಕ ಮೈದೋರದೆ, ಒಡಲ ಕಳವಳದ ರುಚಿಗೆ ಹಾರೈಸದೆ. 

ಅರಿವೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಪ್ಯಾಯನವೆ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಕಿಂಕುರ್ವಾಣವೆಂಬ ಶಿವಮಂತ್ರಕ್ಕೆ 



೪೧೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎನಬಲ್ಲಡೆ ಆತ ಜಂಗಮ . 

ಆ ಜಂಗಮದ ಆ ಭಕ್ತನ ಸಮ್ಮೇಳವೆ ಸಮ್ಮೇಳ 

ಮಿಕ್ಕಿನ ಅರೆಭಕ್ತರ ಒಡತಣ ಸಂಗ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೊಗಸದು. 11೭೩|| 

೧೪೦೮ 

ಭಕ್ತನಾಧೀನವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡ ಬಂದವನಲ್ಲ . . 

ಮುಕ್ತಿಯಾಧೀನವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಬೇಡಬಂದವನಲ್ಲ . 

ಅಶನಾತುರನಾಗಿ ವಿಷಯವ ಬಯಸಿ ಬಂದವನಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ 

ಮಾಡುವ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ನಾನು ಬೇಡುವ ಜಂಗಮವಲ್ಲ , ಕಾಣಾ, 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೭೧೪ || 

೧೪೦೯ 

ಭಕ್ತನಿದ್ದ ಠಾವಿಂಗೆ ಕರ್ತ ಬಂದಡೆ. 

ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಿಯದೆ ನಂಬಬೇಕು ನೋಡಾ. 

ಕರ್ತನ ಕಂಡು ನೃತ್ಯ ಉರಿಯನುಗುಳಿದಡೆ 

ಬಳಿಕ ಈ ಕರ್ತನ [ ನೃತ್ಯ ) ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇನು ? 

ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ಹಸನಾಗಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣನಾರೆಂಬುದನು ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ? ಹೋಗಾ, 

ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ. 
11೭೧೫ || 

' ೧೪೧೦ 

ಭಕ್ತನೆಂದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು ; ಐಕ್ಯನೆಂದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು. 

ಈ ನಷ್ಟ ದೃಷ್ಟವನೊಳಗೊಂಡು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿಪ್ಪ 

ಅಖಂಡಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವ ಉಪಮಿಸಬಾರದೆ 

ನಿಶ್ಯಬಿಯಾದೆನು. 
|| ೭೧೬ || 

೧೪೧೧ 

ಭಕ್ತ , ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವಾದ 

ಪ್ರಸಾದ, ಭಕ್ತನ ನುಂಗಿ ಭಕ್ತನಾಯಿತ್ತು . 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಭಕ್ತನೂ ಪ್ರಸಾದವು ಏಕಾರ್ಥವಾಗಿ - ಲಿಂಗಸಂಗವ ಮರೆದು, 

ಭಕ್ತನೆ ಭವಿಯಾದ, ಪ್ರಸಾದವೆ ಓಗರವಾಯಿತ್ತು . 

ಮತ್ತೆ ಆ ಓಗರವೆ ಭವಿ. ಭವಿಯೆ ಓಗರವಾಯಿತ್ತು . 

ಓಗರ ಭವಿ ಎಂಬೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ 

ಓಗರವೆ ಆಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೧೭|| 

೧೪೧೨ 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನು ? ಭವಿಗಳ ಮನೆಯಲುಳ್ಳನ್ನಬರ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನು ? ಜಾತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ನಾಮ ಸೀಮೆಯೆಂಬ 

ಷಡುಭ್ರಮೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕವಿದು ಓಲಾಡುವನ್ನಬರ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನು ? ಪಂಚಸೂತಕವುಳ್ಳನ್ನಬರ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನು ? ತನುವಂಚಕ, ಮನವಂಚಕ ಧನವಂಚಕ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಮಾಣು, - 

ಇವರು ಸಾವಿಂಗೆ ಸಂಬಳಗುಂಡನಿರಿದು ಕೊಂಬವರು, 

ಭಕ್ತರಪ್ಪರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೭೧೮ || 

೧೪೧೩ 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನೊ ? ಭವಿಗಳು ಮನೆಯಲುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನೊ ? ಅನ್ಯದೈವ ಸುರೆ ಮಾಂಸವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನೊ ? ಹರಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂದೇನೊ ? ತನು ಮನ ಧನ ವಂಚನೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತನೆ ? 

ಇವರೆಲ್ಲರು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನಿರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಸಾವಿಂಗೆ ಸಂಬಳಿಗರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೧೯ || 

| on 

ಭಕ್ತ ಮಾಡಿಹನೆಂಬಿರಿ , ಭಕ್ತ ಮಾಡಿಹನೆಂಬಿರಿ; 

ಭಕ್ತ ಮಾಡಿಹನೆಂದು ಗೆಗ್ಗೆ ವಾಯುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. 

ಅದೇಕೆಂದಡೆ: 

ಭಕ್ತನು ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅರಿಯದನ್ನಕ್ಕ, ಉಂಟು ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯದನ್ನಕ್ಕ 

ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಡೆ ಆ ಸುಳುಹಿಂಗೆ ಭಂಗ. 

ತೊಳವೆತ್ತಿದಾತನು ಇರಿದುಕೊಂಬುದು, 

ಭೂತದ ಗುಣವಲ್ಲದೆ ವೀರದ ಗುಣವಲ್ಲ . 



೪೨೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಸ್ಟೇಚ್ಚಾತುರದ ಮಾಟವೊ ? ಮುಕ್ಕಾತುರದ ಮಾಟವೊ ? 

ರಿಣಾತುರದ ಮಾಟವೊ ? – ಎಂಬುದ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲದೆ | 

ಕೊಂಡುದೆಕೋಳಾಗಿ ಹೋಹನ್ನಕ್ಕರ ಜಂಗಮಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ . 

ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿಯ ಹಾರವನರಿದು ನಡೆಸುವನ 

ಜಾಣಿಕೆಯಂತಿರಬೇಡಾ ಲಿಂಗಜಾಣರು ? 

ಸ್ವಚ್ಚಾತುರವನಾಚರಿಸುವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿ 

ಮುಕ್ಕಾತುರವನಾಚರಿಸುವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಭವ ಹಿಂಗದು. 

ರಿಣಾತುರವನಾಚರಿಸುವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಯಮದಂಡನೆ . 

ಹರಿದು ಬರಲಿ ಕಿತ್ತು ಬರಲಿ ಅವನೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ 

ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆನೆಂಬನ್ನಕ್ಕರ ಜಂಗಮಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ 

ಜಂಗಮ ಕರುಣರಸಭರಿತನಾಗಿ, 

ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಭೇದವಿಲ್ಲಾಗಿ, 

ಇಂತೀ ಕ್ರಮಾದಿಕಮಂಗಳನರಿದು ಸುಳಿಯದಿದ್ದಡೆ 

ನಿರ್ವಯಲಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ದೂರಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. . 11೭೨೦|| 

೧೪೧೫ . 

ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಜಂಗಮದ ಇಂಗಿತಾಕಾರವೆಂತೆಂದಡೆ 

ಆ ಭಕ್ತನ ತನುಮನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತನಾಗದೆ, 

ಹೋಹ, ಬಾಹ, ಭಕ್ತ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ದಾಸೋಹನೋಡಿ, 

ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಎನಗೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ಇದ್ದ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸಿ , 

ಬಂದ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿ, 

ನಿಷ್ಕಾಮ್ಯ , ನಿಸ್ಪೃಹ, ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ, 

ಕೋಪ ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ 

ಆ ಭಕ್ತನ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದಲ್ಲವೆಂದು ಕಳೆದು, 

ಸತ್ಯದ ಬುದ್ದಿಗಲಿಸಿ ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡು ಇಹುದೆ ಜಂಗಮಲಕ್ಷಣ. 

ಅಂಥ ಜಂಗಮನೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ , 

ಅದರಾಚ್ಛೆಯ ಮೀರದೆ 

ಮನವಚನಕಾಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನವಿಲ್ಲದೆ, 

ಅವರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವುದೆ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣವು. 

ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿಯಹುದು. 

ಇಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಜಂಗಮದ ಸಕೀಲಸಂಬಂಧವ 

ಬಸವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುವನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೭ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೪೧೬ 

ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಭಜನೆ ಎಂತಿದ್ದು ದಂತೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು, 

ಆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಂಗೆ ಆಚಾರವೆ ಕಾಯ , 

ಆ ಆಚಾರಕಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿವಿಂಗಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲ . 

ಅರಿವು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮವೇಧಿಸಿದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ , 

ಕ್ರಿಯಾಬದ್ದನೆಂದು ನುಡಿದಡೆ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ . 

ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಂಗಚ್ಚಾಗಿ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಆಳಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿನ್ನ ಕೈವಶಕ್ಕೊಳಗಾದನು. 

ನಿನ್ನ ಸುಖಸಮಾಧಿಯ ತೋರು ಬಾರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೭೨೨ || 

೧೪೧೭ 

ಭಕ್ತಿಯನಾರು ಬಲ್ಲರು ? ಬಲ್ಲವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ. 

ತನ್ನ ಮರೆದು ಇದಿರ ಹರಿದು ಇರಬಲ್ಲಡೆ ಆತ ಭಕ್ತ . 

ಆ ಭಕ್ತಂಗೆ ಶಿವನೊಲಿವ. 

ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನಾಡಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ 

ಕಡೆಮುಟ್ಟಿ ಶಿವನೊಲಿವುದು ಹುಸಿ. 

ಮರೆದುಕೊಪದುರಿಯನುಗುಳಿ 

ಅರಿದು ಬಂದೆರಗಿದೆನೆಂಬ ನುಡಿಗೆ 

ಒಲಿವನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು? 11೭೨೩ || 

೧೪೧೮ 

ಭಕ್ತಿಯೆ ಓಗರವಾಗಿ , ಸತ್ಯವೆಮೇಲೋಗರವಾಗಿ 

ನಿಜತತ್ವವೆ ಸವಿಯಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಬಲ್ಲವ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಲದಿಲ್ಲ . 11೭೨೪ || 

୦୦୧ 

ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಎನಗಾಯಿತ್ತು . 

ಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ಪರಿಣಾಮ ಮರುಳುಶಂಕರದೇವರಿಂದ ಎನಗಾಯಿತ್ತು . 

ಏಕೋಭಾವದ ನಿಷ್ಠೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರಿಂದ ಎನಗಾಯಿತ್ತು . 

ಸರ್ವಜೀವ ಪರಿಪೂರ್ಣಕಳೆ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಎನಗಾಯಿತ್ತು , 

ಆದ ( ಅದರ?) ನಿಜದ ನೆಲೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬ ನಾಮವಾಯಿತ್ತು . 11೭೨೫ || 



೪೨೨ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೪೨೦ 

- ಭರಿತಭೋಜನ ಭರಿತಭೋಜನ ಎಂದು, 

ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಲೋಕವೆಲ್ಲ . 

ಭರಿತಭೋಜನವೆ ದಿಟವಾದಡೆ ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲುಂಟೆ ? 

ಚತುರ್ವಿಧ ಅರ್ಪಿತದೊಳಗೆ, ಆವುದು ಭರಿತ ಎಂಬುದನರಿಯರಾಗಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭರಿತಭೋಜನದ ಅನು, 

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗಾಯಿತ್ತು ! 11೭೨೬ || 

೧೪೨೧ 

ಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲ , 

ಬಹಿರಂಗದೊಳಗಡಗಿತ್ತೆಂದಡೆಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದನಲ್ಲ . 

ಅರಿವಿನೊಳಗಡಗಿತ್ತೆಂದಡೆ ಮತಿಗೆ ಹವಣಲ್ಲ . 

ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವ ನಿಶೂನ್ಯವನು ಕಾಬ ಪರಿಯಿನ್ನೆಂತು ಹೇಳಾ? 

ಅದ ಕಂಡು, ತನ್ನೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಬ ಪರಿಯೆಂತು ಹೇಳಾ, 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ , ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 
11೭೨೭|| 

೧೪೨೨ 

ಭಾವಗೆಟ್ಟು ಭವನಷ್ಟನು ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಐವರ ಕೈಬಿಟ್ಟನು. 

ಭಂಡನು ಲಜ್ಜೆಭಂಡನು,ಕಂಡಡೆ ನುಡಿಸದಿರಾ ಮಾಯಾದೇವಿ. 

ಅರಿವೆಯ ( ಅರಿವ ?) ನುಟ್ಟು ನೆರೆ ಮರುಳಾದನು 

ಹುಟ್ಟ ಮುರಿದನು ಮಡಕೆಯನೊಡೆದನು 

ಆದಿ ಪುರಾತನು ಅಚಲ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಯ್ಯಂಗೆ ಮೂಗಿಲ್ಲ ಮಗಳೆ . 
|| ೭೨೮।। 

೧೪೨೩ 

- ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯವದ್ಭುತ ಕಾಣಿರೆ ! 

ಅದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂತೆಂಬೆ ? ಲಿಂಗಪ್ರಾಣವೆಂತೆಂಬೆ ? 

' ಗುಹೇಶ್ವರ' ' ಗುಹೇಶ್ವರ' ಎಂದೆಂಬ ಲಿಂಗವು 

ನಿಂದಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂದಿತ್ತು . 
| ೭೨೯ || 

೧೪೨೪ 

ಭಾವ ಸದ್ಭಾವನಿರ್ಭಾವವೆಂಬ ತ್ರಿಪುಟಿಭಾವವಾವುದೆಂದಡೆ: 

ಜಡವಹ ತನ್ನನ್ನು ಅಜಡವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೆ * 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೨೩ 

ತದೇಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸೂದೀಗ ಭಾವವು. 

ಸದ್ಭಾವವೆಂದಡೆ: 

ಜಡವಾಗಿ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲದ ಅಜಡವಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯವಲ್ಲದ 

ಜಡಾಜಡ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಲ್ಲದ ಭಾವವ ಭಾವಿಸೂದೆ ಸದ್ಭಾವವು. 

ನಿರ್ಭಾವವೆಂದಡೆ: ಭಾವ ಸದ್ಭಾವವೆರಡಳಿದು 

ವಾಚಿಕ ಅವಾಚಕವಾಗಿಹುದಾಗಿ ನಿರ್ಭಾವವು. 

ಇಂತೀ ಭಾವ ಸದ್ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವೆಂಬ 

ತ್ರಿಪುಟಿಭಾವವಳಿದುಳಿದ ಮಹಾಘನವು ತಾನೆ; 

ಶ್ರೀಗುರುವಾದ , ಲಿಂಗವಾದ, ಜಂಗಮವಾದ. 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧದ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಣಾಮಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. || ೭೩OI 

೧೪೨೫ 

ಭಾವಿ( ವು? ) ಕರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೀಜ, 

ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಭವಕ್ಕೆ ಬೀಜ. 

ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತ ಜಂಗಮವೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. 

ಇದು ಕಾರಣ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕು ಬದುಕಿದೆನು. || ೭೩೧|| 

୦୬% 

ಭಾವಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿನಟ್ಟು ಸೈವೆರಗಾಗಿದ್ದು ದ ಕಂಡೆ, 

ಕಲ್ಪಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿನಟ್ಟು ಸೈವೆರಗಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಿರ್ವಾಣಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ . 

ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದರಿದು ಕಂಡೆನಿಂದು. || ೭೩೨|| 

୦୫୬ 

ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಿಹೆನೆಂಬುದೆಲ್ಲವುಭ್ರಮೆ , 

ಅದು ತಾ ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು . 

ಮುಂದೆ ಭಾವಿಸಬೇಡಕೂಡಬೇಡ, 

ಕೂಡಿಹೆನೆಂಬ ಭಾವ ಮುನ್ನವೆ ಬೇಡ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೭೩೩ || 

೧೪೨೮ 

ಭೂತವೈದರಿಂದಸ್ಫೂಲ ತನು. 

ಮನ ಬುದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು. 



೪೨೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಭಾವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರಣತನು. - ಈ ತ್ರಿವಿಧವು ಚೈತನ್ಯವಿಡಿದ ಕಾರಣ, 

ಭೂತ ಅಂತಃಕರಣ ಭಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಿಲ್ಲ. 

ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಶರೀರಭಾವವಿಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ತೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿ 

ಆ ಚೈತನ್ಯವೆ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಶರಣನೆನಿಸಿತ್ತು . 

ಆ ಶರಣನ ಪಂಚಭೌತಿಕ ತನುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಇಂಬುಗೊಂಡಿಹ ಕಾರಣ , 

ಕಾಯ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಅಂತಃಕರಣ [ ಎ] ಅಂತಃಪ್ರೇರಕ ಪ್ರಾಣಚೈತನ್ಯಲಿಂಗವೊಳಕೊಂಡ ಕಾರಣ 

ಶರಣನ ಕರಣಂಗಳೆ ಲಿಂಗಕಿರಣಂಗಳಾದವು. 

ಭಾವ ಜ್ಞಾ ನವೆಡೆಗೊಂಡು ( ಲಿಂಗ) ತಪಿಸ್ತರೂಪದಿಂದ 

ಆನಂದಮಯವಪ್ಪ ಕಾರಣ, 

ಶರಣ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯನಾದ - ಇದು ಕಾರಣ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂಬೆ ! 
11೭೩೪|| 

୦୫୬୧ 

- ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ - 

ಅವು ಜಗಕ್ಕಿಕ್ಕಿದ ವಿಧಿ. 

ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ . 

ಅಂತಪ್ಪ ದಿವ್ಯರತ್ನವ ಕೆಡಗುಡದೆ 

ಆ ರತ್ನವನೀನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆಯಾದಡೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸಿರಿವಂತರಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಎಲೆ ಮನವೆ. 
11೭೩. ೫ | 

- ೧೪೩೦ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವ ಫಲವೃಕ್ಷದಂತೆ , 

ಸರ್ವರಿಗೆ ಭೂತಹಿತವಾಗಿ ಫಲರಸವವಂತೆ, 

ನೀ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ನಾ ಸಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಫಲವಾಯಿತ್ತು . 

ಅರಿದ ಅರಿಕೆ ರಸವಾಯಿತ್ತು . 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಎನ್ನಂಗ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು ! 
||೭೩೬ || 

೧೪೩೧ 

ಭೂವಳಯ ಮಧ್ಯದ ಎಂಟೆಸಳ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ 

ಸುಳಿವನ ಎಚ್ಚರಲೀಯ, 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೨೫ 

ಕಂಟಕ ವಿರಹಿತನು, ನಂಟರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಇಳೆಯ ಗುಣ ರಹಿತನು , 

ಗಗನಕಮಲಕುಸುಮ ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಪರಿಣಾಮಿ ನೋಡಾ! 

ತಾನೆಂಬುದ ಹುಸಿ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗಜಂಗಮ ದಿಟವೆಂದು 

ಸಕಲ ಸುಖಭೋಗಂಗಳನರ್ಪಿಸಿದ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ( ಅದು), ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣಂಗಲ್ಲದೆ 

ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಅಳವಡದು. 11೭೩೭|| 

೧೪೩೨ 

ಮಂಡೆ ಮರ.............. ಹರಿದು ಹೊರಳಿದಡೆ, 

ದಂಡೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ನಗೆಗೆಡೆಯಾದಡೆ, 

ಗೌರಿ ರಂಡೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೩೮|| 

೧೪೩೩ 

ಮಂತ್ರವ ಕಲಿತಡೇನು ? 

ಪುರಶ್ಚರಣೆಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ದಿ ಸದು. 

ಮದ್ದನರಿದು ಫಲವೇನು ? 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ಮಾಣದು. 

ಲಿಂಗವನರಿದಡೇನು ? 

ನೆನೆದಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ದಿ ಸದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೧೭೩೯ || 

೧೪೩೪ 

ಮಠವೇಕೊ ಪರ್ವತವೇಕೋ ಜನವೇಕೋ ನಿರ್ಜನವೇಕೋ 

ಚಿತ್ರ ಸಮಾಧಾನವುಳ್ಳ ಶರಣಂಗೆ ? 

ಮತ್ತೆ - ಹೊರಗಣ ಚಿಂತೆ ಧಾನ್ಯ ಮೌನ ಜಪತಪವೇಕೆ ; 

ತನ್ನ ತಾನರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೭೪OIL 

೧೪೩೫ 

ಮಣಿಯನೆಣಿಸಿ ಕಾಲವ ಕಳೆಯಬೇಡ. 

ಕಣಿಯ ಪೂಜಿಸಿ ದಿನವ ಕಳೆಯಬೇಡ. 

ಕ್ಷಣವಾದಡೆಯೂ ಆಗಲಿ ನಿಜದ ನೆನಹೆ ಸಾಕು. 

ಬೆಂಕಿಯಲುಳ್ಳ ಗುಣ ಬಿಸಿನೀರಲುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೭೪OIL 



೪೨೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೪೩೬ 

ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಹಾಳಿನ ಮೇಲೆ 

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಕುರುಡನೊಂದು ರತ್ನವ ಕಂಡ. 

ಕೈಯಿಲ್ಲದವ ತಕ್ಕೊಂಡ, ಕೊರಳಿಲ್ಲದವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ. 

ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಹಡೆದು, 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬಂತರತೊಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟಿ , ತಾಯಿಯೆದ್ದು ಆಡುವಾಗ 

ಮಗನೆದ್ದು ಮೊಲೆಯ ಕೊಡುತಿರ್ದ . 

ಅದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನು. || ೭೪೨|| 

೧೪೩೭ 

ಮತಿಯೊಳಗೆ ದುರ್ಮತಿ ಹುಟ್ಟಿ , ಕಲಿ ಗಸಣಿಗೊಳಗಾದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಜ್ಞಾನವನು ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದು ನುಂಗಿದಡೆ, 

ಭಾನು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಆದುದಲ್ಲಾ ! 

ಕ್ಷೀರವುಳ್ಳ ಪಶು ಕರುವನಗಲಿ ಅರಿಯದ ಮೋಹದಂತಿದ್ದು ದಲ್ಲಾ . 

ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೆಂಬುದೆಲ್ಲವೂ , 

ಅಜ್ಞಾನಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದುದಲ್ಲಾ ! 

ನೀರ ಮೇಲಣ ಲಿಪಿಯ ಓದಬಲ್ಲವರುಂಟೆ ? ಸಾರಾಯ ವೇದ್ಯರಿಗಲ್ಲದೆ ? 

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆನೋಡೆ ಭಿನ್ನವಿದ್ದುದೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು 

ದರ್ಪಣದೊಳಗಣ ಬೆಳಗು. 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಬೆಳಗು , 

ಗುಹೇಶ್ವರನಿಪ್ಪೆಡೆಯ ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೆ ! || ೭೪೩ || 

೧೪೩೮ 

ಮಥನದ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು? 

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡದುನೋಡಾ! 

ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿಲ್ಲದ ಅಚಲವಪ್ಪ ಘನವನು, 

ಸಚರಾಚರದಲ್ಲಿ ಭರಿತವೆಂತೆಂಬೆ ? 

ಇಲ್ಲದ ಲಿಂಗವನಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ 

ಈ ಲೀಲೆಯ ವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯದೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
|| ೭೪೪ || 

೧೪೩೯ 

ಮನ ಉಂಟೆ ಮರುಳೆ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ? 

ಮತ್ತೊಂದು ಮನಮಗ್ಗ ಉಂಟೆ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ? 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೨೭ 

ಇಲ್ಲದ ಮನವ ಉಂಟೆಂದು ನುಡಿದು, ಅಡಗಿಸಿದೆನೆಂಬ ಮಾತು 

ಮನವ ನೆಲೆಮಾಡಿ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಅರಿದ ಶರಣಂಗೆ 

ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅಡಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ. || ೭೪೫ || 

೧೪೪೦ 

ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ಏಕಾರ್ಥವಾಗಿ, ಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ ಸಮದರ್ಶನವಾಗಿ 

ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಸಮಕಳೆಯಾಗಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ - 

ಮನ ವಚನ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ಹುಟ್ಟಿದಡೆ 

ಸೈರಿಸಬಾರದು ಕೇಳಾ. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಕ್ತನಾದ ಕಾರಣ, 

ಮುಳಿಸು ಮೊಳೆದೋರಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೭೪೬ || 

೧೪೪೧ 

- ಮನಮಗ್ನವೆಂತಿರ್ಪುದು ಅಂತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲದೆ 

ಮತ್ತೊಂದು ಮನವೆಂಬುದುಂಟೆ ಹೇಳಾ ? 

ಅರಿದು ಮರೆದುದ ಅರಿದು ನುಡಿದು 

ಮರೆದೆನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ( ಅಜ್ಞಾನ?) ವುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ನೆರೆ ಅರಿದೆನೆಂಬಲ್ಲಿ 

ಮನವ ಮರೆಮಾಡಿ ಕಾಡುವನು. 11೭೪೭|| 

೧೪೪೨ 

ಮನ ಮನ ಒಂದಾಗಿ ಅರಿವು ಸಯವಾದ ಬಳಿಕ 

ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಬುಂಟೆ ಹೇಳಾ ? ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೆರಹಿಲ್ಲ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ, ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೭೪೮|| 

೧೪೪೩ 

ಮನ ಮನ ಒಂದಾಗಿ ತನು ತನು ಒಂದಾಗಿ ಬೆರಸಿದ ಬಳಿಕ , 

ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಕಾಲುವಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿದವರು , 

ಉಪಚರಿಸಿ ಬರಹೇಳಿದಡೆ ಅದೆ ಕೊರತೆ ನೋಡಾ! 

ಅಂಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಇರಲು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತವೆಂತಪ್ಪುದೊ ? 

ಆಗಾಗದ ಮುನ್ನವೆ ತಾನಾದೆನೆಂಬವರಲ್ಲಿಗೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಅಡಿಯಿಡುವನಲ್ಲ . 11೭೪೯ || 



೪೨೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಮನ ಮನವ ( ಘನವ?) ಬೆರಸಿದನುಭಾವ 

ಘನಕ್ಕೆ ಘನ ಒಂದಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ತೃಪ್ತಿಯಾದ ನಿಜವು (ನಿಲವು?) 

ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆನಿರ್ಧರವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ , 

ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಸುಖಿಯಾದೆನು. || ೭೫OIL 

೧೪೪೫ 

ಮನ ಮನ ಬೆರಸಿದವರೆಂತಿಪ್ಪರಂತಿಪ್ಪರು. 

ಅವರ ಪರಿಯನರಿಯಬಾರದು ಕೇಳಾ. 

• ಇದಿರಿಚ್ಛೆಯರಿಯದಿಪ್ಪರು. 

ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಟ್ಟಬಯಲಲ್ಲಿಪ್ಪರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ತಾವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಮರೆಂಬುದ 

ನಿನ್ನಿಂದಲರಿದೆ ನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 
11೭೫೧|| 

೧೪೪೬ 

ಮನ ಮನ ಬೆರಸಿ ಸಮರತಿಯ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಗಳಾಗಿಪ್ಪ 

ಶರಣರ ಸಂಗಸುಖವನು ಆ ಶರಣರೆ ಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ 

ಕೆಲದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅರಿಯಬಹುದೆ ? 

ನಿಜಗುಣಭರಿತ ಶಿವಶರಣರ ನಿಲವ 

ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಕಾಣಬಹುದೆ ? 11೭೫೨|| 

೧೪೪೭ 

ಮನ ಮುಕ್ತಿ ವಿವೇಕವೆಂಬ ಅಕ್ಕಿಯನು ಗುಪಿತವೆಂಬ ಒರಳೊಳಗಿಕ್ಕಿ 

ಅಭಿನ್ನ ಮಥನವೆಂಬ ಒನಕೆಯಲ್ಲಿ ಥಳಿಸಿ ಕಲ್ಮಷವೆಂಬ ತೌಡ ಹಾರಿಸಿ , 

ಸಮತೆಯೆಂಬ ಸಲಿಲದಲ್ಲಿ ಜಾಳಿಸಿ , ಅಳುಪು ಎಂಬ ಹರಳ ಕಳೆದು 

ದಯಾಮೃತವೆಂಬ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋನವ ಮಾಡಿ 

ಸಮರಸ ರುಚಿಕರದಿಂದ ಶಾಕಪಾಕಂಗಳಂ ಮಾಡಿ 

ನೆನಹಿನ ಲವಲವಕಿಯೆ ಅಭಿಗಾರವಾಗಿ 

ನಿರ್ಮಲವೆಂಬ ಶಿವದಾನವ ಗಡಣಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿದ್ದರಯ್ಯಾ. 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಸೊಣಗ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ರಯ್ಯಾ . 

ಷಡುವರ್ಗವೆಂಬ ತೊತ್ತಿರು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದರಯ್ಯಾ . 
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ಅಷ್ಟಮದವೆಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದರಯ್ಯಾ . 

ಇನಿತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೀನಂಗಳಾವೂ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಯ್ತಿ ದ್ದರಾಗಿ, 

ಈ ಬೋನಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು , ಕಾಣಾ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೭೫೩ | 

೧೪೪೮ 

ಮನವ ತೊಳೆದು ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ಯೋಗವೆಂತುಟೊ ? 

ಮನವ ಹಿಡಿದು ತಡೆದಿಹೆನೆಂಬವರ 

ಮರುಳುಮಾಡಿ ಕಾಡಿತ್ತು ನೋಡಾ ಮನವು! 

ಮನ ವಿಕಲ್ಪಜ್ಞಾನದಿಂದರಿದು, 

ಅದ ಶುದ್ದವ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬುದು ತಾನೆ ಮನ ನೋಡಾ. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಅನುವನರಿದಿಹೆನೆಂಬವರು, 

ಮನವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕುನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೭೫೪ || 

୦୫୧ 

ಮನವ ಮರೆದು ಮಾಡಿದಡೆ ಲಿಂಗರೂಪವಾಯಿತ್ತು . 

ಧನವ ಮರೆದು ಮಾಡಿದಡೆ ಜಂಗಮರೂಪವಾಯಿತ್ತು . 

ತನುವ ಮರೆದು ಮಾಡಿದಡೆ ಪ್ರಸಾದರೂಪವಾಯಿತ್ತು . 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವನರಿದು ಮಾಡಿದಡೆ ಬಯಲು ರೂಪವಾಯಿತ್ತು . 

ಮನವನರಿಯನಾಗಿ , ಲಿಂಗವನರಿತ. 

ಧನವನರಿಯನಾಗಿ ಜಂಗಮವನರಿತ. 

ತನುವನರಿಯನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನರಿತ 

ಈ ತ್ರಿವಿಧಸುಖವ ಮರೆದನಾಗಿ ಬಯಲೆಂದರಿತ. 

ಮನವ ಲಿಂಗ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತು . 

ಧನವ ಜಂಗಮ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತು . 

ತನುವ ಪ್ರಸಾದ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತು . 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧರೂಪವನು ಬಯಲು ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೫೫ || 

೧೪೫೦ 

ಮನ ಸಂದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ನೆನಹುಂಟೆ ? 

ನೆನಹು ನಿಷ್ಪತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಭಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಡಲಿಲ್ಲ , 

ಅದು ಸಲ್ಲದ ನೇಮ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ 

ಅದೇ ಕುರುಹು. || ೭೫೬ || 



೪೩೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೪೫೧. 

ಮನಸುಖವನರಿಯನಾಗಿ ಲಿಂಗವೆಂದರಿದನು . 

ಧನಸುಖವನರಿಯನಾಗಿ ಜಂಗಮವೆಂದರಿದನು. 

ತನುಸುಖವನರಿಯನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವೆಂದರಿದನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ 

ಸ್ವಯಲಿಂಗವಾದ ಕಾರಣ. 11೭೫೭ || 

೧೪೫೨ 

ಮರಹು ಬಂದಹುದೆಂದು ಶ್ರೀಗುರು ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕುರುಹ ಕೊಟ್ಟಡೆ; 

ಆ ಕುರುಹು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು, 

ಆ ನೋಟ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು, 

ಆ ಮನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು, 

ಆ ಭಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು, 

ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಮರಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿದ ಬಳಿಕ - 

ಇನ್ನು ಅರಿವ ಕುರುಹಾವುದು ಹೇಳಾ ? 

ನೀನರಸುವ ಕುರುಹು ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗ, 

ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಿರ್ವಯಲಾದೆ. 

ಎನ್ನ ನಿರ್ವಯಲಲಿಂಗ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತಾಗಿ; 

ನೀನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನಯ್ಯಾ . 

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ , 

ನೀ ಬಯಸುವ ಬಯಕೆ ಸಂದಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೭೫೮li 

೧೪೫೩ 

ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎನ್ನ ತೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು. 

ದೇವಲೋಕದ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎನ್ನ ಕರುಣದ ಕಂದಗಳು 

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಡುವ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಲೆಂಕ ಡಿಂಗರಿಗರು 

ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಈ ಮೂವರೂ ಎನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಒಕ್ಕಲು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನೀ ಮಾವ ನಾನಳಿಯ . 
11೭೫೯|| 

೧೪೫೪ 

ಮರ್ತಲೋಕದ ಮಹಾಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು 

ಕರ್ತನಟ್ಟಿದನಯ್ಯಾ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ! 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೩೧ 

ಆ ಶರಣ ಬಂದು ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಶಿವಪುರವ ಕೈಲಾಸವ ಮಾಡಿ 

ರುದ್ರಗಣ ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರ ಹಿಡಿತಂದು 

ಅಮರಗಣಂಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು, 

ಅಗಣಿತಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರ ಹಿಡಿತಂದು, 

ಅಸಂಖ್ಯಾತರೆಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು, 

ಭಕ್ತಿಯ ಕುಳಸ್ಥಲವ ಶ್ರುತದೃಷ್ಟಪವಾಡದಿಂದ ಮರೆದು ತೋರಿ, 

ಜಗವರಿಯಲು ಶಿವಾಚಾರವ ಧ್ವಜವನೆತ್ತಿಸಿ 

ಮರ್ತಲೋಕ ಶಿವಲೋಕವೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಣಿಗೆಯಾದನು. 

ಆ ಶಿವಶರಣನ ಮನೆಯೊಳಗಿಪ್ಪ ಶಿವಗಣಂಗಳ ತಿಂಥಿಣಿಯ ಕಂಡು, 

ಎನ್ನ ಮನ ಉಬ್ಬಿಕೊಬ್ಬಿ ಓಲಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ! 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ 

ದಾಸೋಹದ ಘನವನೇನೆಂದೆನಬಹುದು ನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ, 
11೭೬OIL 

೧೪೫೫ 

ಮಸಿಯಿಲ್ಲದಗೂಡಿನೊಳಗೆ 

ಹೊಸಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡನೈದೆ ಭಸ್ಮವ ಮಾಡಿ ನುಂಗಿ, 

ಶಿಶು ತಾಯ ಬೆಸಲಾಗಲಾ ತಾಯಿ ಶಿಶುವನೆ ನುಂಗಲಾ ಶಿಶು 

ಕೋಪದಿಂದಲಾ ತಾಯ ಐದೆ ನುಂಗಿ, 

ಹೊಸ ದೇಶದಿಂದೊಬ್ಬನಾರಯ್ಯ ಬಂದಾತ ಪೆಸರಿಲ್ಲದಂತಿಪ್ಪರನೈದೆ ನುಂಗಿ, 

ಬಸವ ಚೆನ್ನಬಸವ ಅನುಮಿಷ ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಹಿತವಾಗಿ 

ಶಿಶುವಿನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾದರು. 11೭೬೧II . 

೧೪೫೬ 

ಮಹಾಘನವೆ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ , ಪಾಪವಿಲ್ಲ ; 

ಸುಖವಿಲ್ಲ , ದುಃಖವಿಲ್ಲ ; 

ಕಾಲವಿಲ್ಲ , ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ; 

ಜನನವಿಲ್ಲ , ಮರಣವಿಲ್ಲ ; 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ ! ಆತ ಮಹಾಮಹಿಮ ನೋಡಯ್ಯಾ , 11೭೬೨|| 

೧೪೫೭ 

ಮಹಾಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಪರಮಾನಂದ ನಿಜಬಿಂದು. 

ಆ ನಿಜದೊಳಗೆ ಪರಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ , 



೪೩೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ನಡುವಳ ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತುದು, 

ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆಯು, ನಡುವಳ ಕಟ್ಟೆಯು ಒಡೆದು, 

ಕಡೆಯ ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತುದು, 

ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆಯು, ನಡುವಳ ಕಟ್ಟೆಯು, 

ಕಡೆಯ ಕಟ್ಟೆಯುಕೂಡಿಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತುದು. 

ಈ ಮೂರುಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ಮಹಾಜಲವನು ಪರಮ ಪದವಾಂತುದು. 

ಆ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಗಿ, 

ನಾನು ಪಾದೋದಕ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ, 

ಎನ್ನ ನಾನರಿಯದಾದೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೬೩|| 

೧೪೫೮ 

- ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವೆಂದರೇನು ? 

ಪರಿಮಳದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಪುಷ್ಪವೆಂದರೇನು ? 

ಜಗಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೀಪಾರತಿ ಎಂದರೇನು ? 

ಅಮೃತಲಿಂಗಕಾರೋಗಣೆ ಎಂದರೇನು ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಂತುವ ಬಲ್ಲವರಾರೊ ? 
|| ೭೬೪|| 

| ୦୫୪୧ 

ಮಾಡಿ ಮಾಟವ ಮರೆದು,ಕೂಡಿಕೂಟವ ಮರೆದು, 

ಬಯಲ ಸಮರಸದೊಳಗೆ ಬಯಲ ಬಯಲಾಗಿಪ್ಪವರಾರು ಹೇಳಾ 

ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲದೆ ? 

ತನ್ನ [ ಅ ] ಭಿನ್ನವ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ 

ತನ್ನ ತಾ ಮರೆದಿಪ್ಪವರಾರು ಹೇಳಾ 

ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲವಿಂಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು . 
|| ೭೬೫ 

೧೪೬೦. 

ಮಾಡಿಹೆ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬನ್ನ ಬರ 

ತನ್ನ ಅವಧಿಗೆ ಬಂದುದನು ಅರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೊ ? 

ಅಗಸ ನೀರಡಿಸಿ ನಿಂದಂತೆ ಆಗಬೇಡ ಮಾರಯ್ಯಾ , 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಅರಿವುದಕ್ಕೆ . 
|| ೭೬೬ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೪೬೧ 

ಮಾಡುವ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಪ್ಪ ಜಂಗಮವು. 

ಖೋಡಿಗಳೆವುತಿಪ್ಪರು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು, 

ತಮ್ಮವರ ತಾವರಿಯದಖಂಡಿತರು . 

ಒಡಲ ಗುಣಧರ್ಮದಿಂದ ಅನ್ನಾಸನ ಪಂಕ್ತಿಗೆ 

ಹೋರುವವರಿಗೇಕೆ ಶಿವನ ವೇಷ ? 

ಜಂಗಮವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳವೆ ಚರಾಚರವೆಲ್ಲವು? 

ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಾಮಿಕನಂತೆ 

ನಾಮ ರೂಪ ಇರ್ದಡೇನಾಯಿತ್ತು ? ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಲ್ಲ ! 

ಎಲ್ಲಾ ಅವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಮವಿಪ್ಪುದೆ ? ಇಪ್ಪುದೊಂದು ಠಾವಿನಲ್ಲಿ 

ಪರಮನ ವೇಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಚರಿತ್ರವುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಪ್ಪನು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ : 

' ಧಾರಯೇತ್ ಸಮತಾಕಂಥಾಂಕ್ಷಮಾಖ್ಯಾಂ ಭಸ್ಮಘುಟಿಕಾಂ | 

ದಯಾ ಕಮಂಡಲಮೇವಜ್ಞಾನದಂಡೋ ಮನೋಹರಃ || 

ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಭಕ್ತಿಭಿಕ್ಷಾಂ ಚ ಯಾಚಯೇತ್||” ಎಂದುದಾಗಿ 

ಅರಿವಿನ ವೇಷವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ, ಕುರುಹಿನ ವೇಷವ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ 

“ ಭಕ್ತಿಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ' ಆದ ಅರಿವುಮೂರ್ತಿಗೆ ವೇಷವು ತಾ ಬೇಡ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಆಣತಿಯುಂಟಾಗಿ, || ೭೬೭|| 

೧೪೬೨ 

ಮಾಡುವ ಮಾಟದಿಂದವೆ ಬೇರೊಂದ ಅರಿಯಬೇಕು 

ಅರಿವಿಂಗೆ ನೆಮ್ಮುಗೆ ಒಡಗೂಡಬೇಕು. 

ಅರಿವಿಂಗೆ ನೆಮ್ಮುಗೆ ಒಡಗೂಡಿದ ಬಳಿಕ 

ಬಯಲ ಭ್ರಮೆಯ ಕಳೆದು 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಪದವನೆಯು ವುದು ಮಾರಯ್ಯಾ . 11೭೬೮|| 

೧೪೬೩ 

ಮಾತೆಂಬುದುಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಸ್ವರವೆಂಬುದು ಪರತತ್ವ ; 

ತಾಳು ಓಷ್ಠ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದು ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು 

ನುಡಿದು ಸೂತಕಿಗಳಲ್ಲ ಕೇಳಾ ಮರುಳೆ. 
11೭೬೯ || 



೪೩೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೪೬೪ 

ಮಾಯಾಮಂಜಿನ ಜಲ ಉಕ್ಕಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಗಿ 

ಘಟಾನುಘಟಿತರ ಲಯಜನನವ ತನ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸಿ 

ಕುಂಜರ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನವ ಸೀಳಿದಂತೆ 

ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನೆಕೋಲುವುದಾಗಿ 

ರಂಜನೆಗೆ ಸಿಲುಕುಗೊಳಿಸಿ ಮಂಜಿನ ರಂಜಕನ ಮಾಡದ ಮುನ್ನ 

ನಿರಂಜನನಾಗು ಕಂಡಾ ನೀನು! 

ನೀನಂಜದೆ ನೆನೆ ಕಂಡಾ ಗುಹೇಶ್ವರನ 11೭೭OIL, 

೧೪೬೫ 

ಮಿಂದು ದೇವರ ಪೂಜಿಸಿಹೆನೆಂಬ ಸಂದೇಹಿ ಮಾನವಾ ನೀ ಕೇಳಾ, 

ಮೀಯದೆ ಮೀನು ? ಮೀಯದೆ ಮೊಸಳೆ ? 

ತಾ ಮಿಂದು, ತನ್ನ ಮೀಯದನ್ನಕ್ಕರ 

ಈ ಬೆಡಗಿನ ಮಾತ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ? - ೦೧ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಶ್ವರ ? 
|| ೭೭೧ll 

೧೪೬೬ 

ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮುಖವಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಾಗಿ 

ಅರಿವಿಂಗೆ ಅರಿವಾಗಿಪ್ಪ ಭೇದವು 

ಎನಗೆ ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ನಿನ್ನ ಒಳಗ ಒರೆದುನೋಡಿದಡೆ, 

ಒರೆದೊರೆಯಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಪರಿಮಳ ಎನ್ನ ಮನವನಾವರಿಸಿ 

ಪರಮಸುಖದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಾ. 

ಈ ಕುರುಹಿನ ಮೊಳೆಯ 

ಬರಿಯ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ ನೋಡಿಕೂಡಾ, 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಅಜಗಣ್ಣನೊಳಗೆ 

ನೀನು ನಿರಾಳಸಂಗಿಯಾಗಿ, 11೭೨II 

೧೪೬೭ 

ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮುಖವಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಾಗಿ 

ಅರಿವಿಂಗೆ ಅರಿವಾಗಿಪ್ಪ ಭೇದಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಅರಿವರಿತು ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಗಿಪ್ಪುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನ ಹಿತವಾಗಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಅಜಗಣ್ಣನ ನಿಲವು 

ಬಯಲ ಬೆರಸಿದ ಮರೀಚಿಯಂತಾಯಿತ್ತು , 

ಬೆರಸಿ ನೋಡಾಬೇರಿಲ್ಲದೆ! 
|| ೭೭೩ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೪೬೮ 

ಮುಖಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ , 

ನೇತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನ, 

ಮನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತಾನಲ್ಲದೆ, 

ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕಾರವಿಲ್ಲದಂತಹುದು ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮವು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೭೪|| 

೧೪೬೯ 

ಮುಗಿಲನೆಚ್ಚ ಕೋಲು ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟದೆ ಮರಳಿ ಬಿದ್ದಂತೆ, 

ಏರಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅತ್ಯಲಾರು ಬಲ್ಲರೊ ? 

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆಂಬ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಅತ್ತಲಾರು ಬಲ್ಲರೊ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿವಿಡಿದು ಸಯಬಂದಿಯಾದೆನು ! || ೭೭೫ || 

೧೪೭೦ 

ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ನರರು, ಸುರರು , ಕಿನ್ನರರು 

ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಪಿಂಡವೆಂಬ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿ 

ಅಡಗಿದರಾಗಿ 

ನಾನವರ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲೆ . 

ದೇವಗಣ ಪ್ರಮಥಗಣ, ರುದ್ರಗಣಂಗಳೆಂಬವರೆಲ್ಲರೂ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದರಾಗಿ , 

ನಾನವರ ಭಾವಿಸಬಲ್ಲೆ . 

ಸತ್ಯರು, ನಿತ್ಯರು, ಮುಕ್ತರೆಂಬ ಮಹಾಮಹಿಮರೆಲ್ಲರೂ 

ಚಿದ್ವಾಂಡವೆಂಬ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದರಾಗಿ , 

ನಾನವರನರಿದು ಬಲ್ಲೆ . 

ಇಂತೀ ತ್ರಿಭಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡ ಆ ಅಖಂಡಿತದಿರವೆ 

ತಾನೆಂದರಿದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ ರೂಹಿಸಲಿಲ್ಲಾಗಿ, 

ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲಾಗಿ, ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ . 

ಅರಿವೆ ತಾನೆಂದರಿದ ಬಳಿಕ , ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು 

ಬಯಲುನೋಡಾ! 
11೭೭೬ || 

೧೪೭೧ 

ಮುನ್ನ ಎಂತಾಯಿತ್ತು ? ಆಗದಡೆಂತಾಯಿತ್ತು ? 

ತನ್ನ ತಾನು ಅರಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು . 



೪೩೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ತನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಯಕೆಯ ನಿಧಾನವ ಕಂಡು 

ತಾನೆ ಮಹವೆಂದು ತಿಳಿದು ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತನ್ನುವ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು . 11೭೭೭|| 

೧೪೭೨ 

ಮುನಿಯದಿರಿ ಮುನಿಯದಿರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಹೆನು , 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ನೀವೆನ್ನ ವಂಶೀಭೂತರಾದ ಕಾರಣ - ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದು ಎನ್ನದಾಗಿ , 

ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಎನ್ನದಾಗಿ , 

ನಿಮ್ಮ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನದಾಗಿ. 

ಹಾವ ಹಡದವರು ಬೇಲಿಯ ಹೊಗುವರೆ ಹೋಹುದೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ವ್ಯಾಧನು ಸೂಸಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಜಂತ್ರವ ಹಣ್ಣಿ , 

ಅಡಿಗಲ್ಲನೊಡ್ಡಿ ಹೋದಬಳಿಕ 

ಸೂಸಲ ಕಂಪಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂತೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲಾ ಮಾಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ! 

ಕೋಪವೆಂಬ ಅಡಗನೊಡ್ಡಿ ತಾಪವೆಂಬ ಅರೆಗಲ್ಲನಿರಿಸಿ 

ಹುಸಿಯೆಂಬ ಮೀಟುಗವಣೆಯ ಜಂತ್ರಿಸಿ, 

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆಂಬ ಅಡಿಗಲ್ಲನೊಡ್ಡಿ 

ಕೆಡಹಿದನಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಕರುಣಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವ್ಯಾಧನು ! 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಶಿವರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ : 

ನಿಸ್ಸ೦ಗತ್ವಂ ನಿರಾಭಾರೀ ನಿಸ್ಲಿಮಂ ನಿರುಪಾಧಿಕಂ। 

ನಿರ್ದೆಹ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಜಂಗಮಲಕ್ಷಣಂ || 

ಇಂತೆಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವಕೇಳದೆ, 

ಜಂಗಮವಾಗಿ ಸುಳಿವ ಮರುಳುಗಳಿರಾ ಕೇಳಿರೆ, 

ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಯೂ ಶ್ರುತಿ: 

“ ಸುಖಂ ಚ ಬಿಂದುಮಾತ್ರೇಣ ದುಃಖಂ ಪರ್ವತ ಏವ ಚ | 

ಹರಿಪಾದಮಾತ್ರೆಣ ಬಂಧನಂ ತು ಜಗತ್ರಯಂ|| 

ಇಂತೆಂಬ ಶ್ರುತಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನಾಸೆಯಂ ಬಿಟ್ಟು 

ಕೋಪತಾಪಮಂ ಬಿಟ್ಟು , 

ಭ್ರಾಂತು ಭ್ರಮೆಯಂ ಬಿಟ್ಟು 

ಜಂಗಮವಾಗಬೇಕು ಕಾಣಿರೆ ಮರುಳುಗಳಿರಾ. 

ಇಂತೀ ಷಡುಲೋಭದ ರುಚಿ ಹಿಂಗಿ ಜಂಗಮವಾದಲ್ಲದೆ 

ಭವ ಹಿಂಗದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೭೭೮|| 



೪೩೭ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೪೭೩ 

ಮುಸುರೆಯ ಮಡಕೆಯ ನೊಣ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿಪ್ಪಂತೆ, 

ಕಸವುಳ್ಳ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳು ನೆರೆದಿಪ್ಪಂತೆ, 

ಅನ್ನ ಉದಕ ಹೊನ್ನು ವಸ್ತ್ರವುಳ್ಳ ದೊರೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ 

ಬಹುಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಯರುಗಳು ನೆರೆದುಕೊಂಡಿಪ್ಪರು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಆಶಾಪಾಶವಿರಹಿತರು ! 11೭೭೯ || 

೧೪೭೪ 

ಮೂರರ ಹೊಲಿಗೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಆರ ಮಾಡಲರಿಯರು ! 

ಆರರ ತಿರುಳ ತೆಗೆದು ಒಂದರೊಳಗೆ ನಿಲಿಸಲರಿಯರು! 

ಐದರ ಮುಸುಕ ತೆಗೆದು ಐದರ ಕಳೆಯ ಕೆಡಿಸಿ , 

ಐದರ ನಿಲವನಡಗಿಸಿ ಮೂರುಸಂಕಲೆಯ ಕಳದು 

ಮೂರರ ಮುದ್ರೆಯನೊಡದು ಒಂದುಮುಖವಾಗಿನಿಂದಲ್ಲದೆ 

ಜಂಗಮವಾಗಲರಿಯರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೮OI 

೧೪೭೫ 

ಮೂರುಲೋಕಕೊಂದು ಪುಷ್ಟ ! 

ಆ ಪುಷ್ಪದ ಬಂಡ ಉಣಬಂದ ತುಂಬಿಯ ನೋಡಾ! 

ತುಂಬುತ್ತ ಕೆಡಹುತ್ತಿದಾವೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಂಗಳಿಗೆ ! 

ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದೆನು ಒರೆಯ , 

ಕಟ್ಟಿದೆನು ತೊಡರ, 

ಓಡದ ಬಿರುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೭೮೧ ) 

೧೪೭೬ 

ಮೂರುಲೋಕದ ಧೀರೆ ನಿದ್ರಾಂಗನೆ, 

ಎಲ್ಲರನೂ ಹಿಂಡಿ ಹೀರಿ ಪ್ರಾಣಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮಾಡಿ , 

ಕಟ್ಟಿ ಕೆಡಹಿದಳಲ್ಲಾ ! 

ಇವಳ ಗೆಲುವ ಧೀರನಾರುವನೂ ಕಾಣೆ 

ಇವಳ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ 

ಏಳು ಬೀಳುತ್ತಲಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೭೮೨|| 



೪೩೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೪೭೭ 

- ಮೂಲ ಮಂತ್ರವ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 

ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 

ತನುವಿನೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ಬೇರಿಪ್ಪುದೆಂಬ 

ವ್ರತಗೇಡಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಲಾಗದು . 

ಒಳಗಿಪ್ಪನೆ ಲಿಂಗದೇವನು ? 

ಮಲಮೂತ್ರದ ಹೇಸಿಕೆಯೊಳಗೆ, 

ಪ್ರಾಣವಿಪ್ಪುದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವಿಪ್ಪುದೆ ? 

ಆ ಪ್ರಾಣನ ತಂದು, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ 

ನೆರೆಯಬಲ್ಲರೆ ಆತನೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ. 

ಇಷ್ಟಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ? - 
li೭೮೩ || 

೧೪೭೮ 

ಮೃಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತನರ ಕಾಣುತ್ತ , 

ತಡೆಯದೆ ಇದಿರೆದ್ದು ಹೊಡೆವಡೆನಾಗಿ ಬಿಡದು ನಾಚಿಕೆ . 

ಸುಡಲಿಕೆನ್ನ ನುಡಿಹ, 

ಸಡಿಲದೆನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ನೋಡಯ್ಯಾ . 

ಬಡಮನದವನ ಜಡಿದು ನಡೆಸಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೮೪|| 

೧೪೭೯ 

ಮೇರುಗಿರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮಥರೊಡವೆ. 

ರಜತಗಿರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುರಾತರೊಡವೆ. 

ಚತುರ್ದಶ ಭುವನವೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗದೊಡವೆ. 

ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಳೆ ಬಾಣಸದ ಮನೆ. 

ತನುಮನಧನಂಗಳೆಲ್ಲವುನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಸೊಮ್ಮು. 

ನೀನೇನಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತನಾದೆ ಹೇಳಾ ಬಸವಣ್ಣಾ ? 11೭೮೫ || 

೧೪೮೦ 

ಯುಕ್ತಿಯ ಕೇಳಿದಡೆ ಭಕ್ತಿಯ ತೋರಿದ. 

ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಳಿದಡೆ ಯುಕ್ತಿಯ ತೋರಿದ. 

ನಿತ್ಯವ ಬೆಸಗೊಂಡಡೆ ಅತ್ಯಲೋಸರಿಸಿದ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣ , 

ಮರೆಗೆ ಮರೆಯನೊಡ್ಡಿ ಜಾರಿದನು. 

ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯಾ . 11೭೮೬ || 



೪೯ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೪೮೧ 

ಯುಗದ ಉತ್ಸಾಹವ ( ಉತ್ಸವವ?) ನೋಡಿರೆ ! 

ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಧಾನರು . 

ಅವರ ಆಗುಹೋಗನು ಆ ಶರಣನೆ ಬಲ್ಲ . 

ಆ ಶರಣನು ತಾನು ತಾನಾಗಿ ಆರು ದರುಶನಕ್ಕೆ ಯಾಚಕನಲ್ಲ ! 

ಮೂರು ದರುಶನಕ್ಕೆ ಮುಯ್ಯಾನುವನಲ್ಲ , 

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮ ಪುರಾಣ ಛಂದಸ್ಸು , 

ನಿಘಂಟುಗಳೆಂಬುವಕ್ಕೆ ಭೇದಕನಲ್ಲ , 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ಅವರ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿಲ್ಲ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ಜಂಗಮವಿಲ್ಲ . 

ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ ಪಾದೋದಕವಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆ. 

ಆ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ ಪಾದೋದಕ ಏಕಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವು ಪ್ರಣಾಮಂಗೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದವು, 

ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವುಜಯ ಜೀಯಾ ಎನುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಆತ್ಮಂಗಳೆಲ್ಲ ಅನುವ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ 

ಈರೇಳುಭುವನವೆಲ್ಲವೂ ಜಯ ಜೀಯಾ ಎನುತ್ತಿದ್ದವು. 11೭೮೭11 

೧೪೮೨ 

ಯೋಗದಾಗೆಂಬುದ ಮುನ್ನ ವೆ ಹೊದ್ದದ ಯೋಗಿಯೆ ಶಿವಯೋಗಿ 

ಮೂಗಕಂಡ ಕನಸಿನ ಸ್ನೇಹದಂತೆ, 

ಮುಗ್ಗೆಯ ಮನಹರುಷದ ರತಿಯಂತೆ, ಸಂಧಾನದಂತೆ; 

ನಡು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂರು ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಗೆಗ್ಗಡೆ 

ನಡೆಯೊಂದೆ ಸಸಿನ ಕಂಡಾ. 

ಒಂದ ಮೂರು ಮಾಡಿದಡೆಯೂ ಒಂದೆ ಕಂಡಾ. 

ಮೂರಾರಾದಡೆಯೂ ಒಂದೆ ಕಂಡಾ. 

ಆರು ಮುವತ್ತಾರಾದಡೆಯೂ ಒಂದೆ ಕಂಡಾ. 

ನಿನ್ನ ಅವಯವಂಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೆ ಕಂಡಾ. 

ನಿನ್ನ ಅರಿವು ಹಲವಾದಡೆ ಅರಿವು ನಿನಗೊಂದೆ ಕಂಡಾ. 

ಕತ್ತಲೆಯ ಮನೆ, ಮಾಯೆಯೆ ಕಾಡುವ ನಿದ್ರೆ . 

ಜಾಗರವಾಗಿ ಕಂಗೆಡಿಸಲು, ಕಂಗಳ ಹರವರಿಯಲು, 

ಮನವ ಮಣ್ಣಿಸು ಕಂಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ತಾನಾದ ಮುಗ್ಧತನಕ್ಕೆ ಕಡೆಮೊದಲುಂಟೆ ? 11೭೮೮|| 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೪೮೩ 

ಯೋಗವಿಯೋಗವೆಂಬ ಹೊಲಬ ಬಲ್ಲವರನಾರನೂ ಕಾಣೆನು. 

ನವನಾಳದ ಸುಳುಹ ತಿಳಿದಹೆನೆಂಬುದು ಯೋಗವಲ್ಲ . 

ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದ ಶಾಸನವ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ, 

ಹೃದಯಕಮಲಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆನೆಂಬುದು ಯೋಗವಲ್ಲ . 

ಬಹಿರಂಗವೆಂಬಡೆಕ್ರಿಯಾರಹಿತ ( ಬದ್ದ ?) ಅಂತರಂಗವೆಂಬಡೆವಾನೋತೀತ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಷಡುಚಕ್ರದ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ 

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ. 11೭೮೯ || 

೧೪೮೪ 

ಯೋಗಶಿವಯೋಗಗಳ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ 

ಯೋಗಿಗಳು ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಎಂದರೆ , 

ಶೀಳ್ಳಾಯಿ ಸಿಂಹನಾಗಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಯೋಗದ ಅಷ್ಟಾಂಗವನು, ಶಿವಯೋಗದ ಷಟ್ಸ್ಥಲವನು 

ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲದೆ 

ಯೋಗ ಶಿವಯೋಗಗಳ ಹೋಲಬಿನ ನಿಲುಕಡೆಯು ನಿಲುಕದು 

ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ: 

ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನರಿತಾಚರಿಪನೆ ಭಕ್ತ 

ಆಸನಗಳ ಭೇದವನರಿತಾಚರಿಪನೆ ಮಹೇಶ್ವರ 

ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವೆನಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಯಸ್ಥಾನವಾದ 

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಭೇದವನರಿತಾಚರಿಪನೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ 

ಮನ - ಮಾರುತಂಗಳ ಸಂಯಮದ ನಿಗ್ರಹದ 

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವನರಿತಾಚರಿಪನೆ ಪ್ರಸಾದಿ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧ್ಯಾನದ ಮೂಲವನರಿತು 

ಭಾವದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಮಹಾಲಿಂಗದ 

ಧ್ಯಾನ - ಧಾರಣಗಳನರಿತಾಚರಿಪನೆ ಶರಣ 

ಅಂತಪ್ಪ ಭಾವದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಧಾರಣಗಳಿಂದತಂದ 

ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಸಮರಸವಾಗುವ 

ಸಮಾಧಿಯನರಿತಾಚರಿಪನೆ ಐಕ್ಯ 

ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ: 

ಯೋಗಜಾಗಮೇ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

“ ಯಮೇನ ನಿಯಮೇನೈವಮನೋಭಕ್ತ ಇತಿ ಸ್ವಯಂ 

ಸ್ಥಿರಾಸನಸಮಾಯುಕ್ಕೊ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪದಾನ್ವಿತಃ 

ಚರಾಚರಲಯಸ್ಥಾನಂ ಲಿಂಗಮಾಕಾಶಸಂಜ್ಞಕಂ | 

ಪ್ರಾಣೇತಮ್ಮೊಮ್ಮಿ ತಲ್ಲೀನೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಭವೇತ್ತು ಮಾನೆ 

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೇಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಸಾದೀತಿ ನ ಸಂಶಯಃ 

ಧ್ಯಾನಧಾರಣ ಸಂಪನ್ನಃ ಶರಣಸ್ಥಲವಾನೆಸುಧಿಃ 

ಲಿಂಗೈಕ್ರೋದೈತಭಾವತ್ಮಾ ನಿಶ್ಚಲೈಕಸಮಾಧಿನಾ 

ಏವಮಷ್ಟಾಂಗಯೋಗೇನ ವೀರಶೈವೋಭವೇನ್ನರಃ 

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತೇನಕರ್ಮಣಾಚ್ಚಾನತೋಪಿವಾ 

ತ್ವಮಸ್ಯಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಣ ಶಿವಯೋಗೀಭವೇತ್ 

ಎಂಬುದಾಗಿ , 

ಇಂತಪ್ಪ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗದ ಕೀಲವನು 

ಷಟ್ಸ್ಥಲ, ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ , ನಿಜವೀರಶೈವನಾಗುವ 

ನಿಲುವಳಿಯನರಿದು, ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಂಡವರಿಬ್ಬರು 

ಶಿವಸಿದ್ದರಾಮ , ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಕೇಳಾ ಗೋರಕ್ಷಯ , 11೭೯Oll 

೧೪೮೫ 

ಯೋಗಶಿವಯೋಗವೆಂಬರು. 

ಯೋಗದ ಹೊಲಬನಾರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ? 

ಹೃದಯಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿಸುವನ ಕಳೆದಲ್ಲದೆ 

ಯೋಗವೆಂತಪ್ಪುದೊ ? 

ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದ ಲಿಪಿಯ ಓದಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದಲ್ಲದೆ 

ಯೋಗವೆಂತಪ್ಪುದೊ ? 

ಆರುನೆಲೆಯ ಮೇಲಿಪ್ಪ ಮಣಿಮಾಡದೊಳಗೆ ಇರಬಲ್ಲಡೆ 

ಅದು ಯೋಗ! 

'ಸೋಹಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಳುಹಡಗಿ ಮನ ನಷ್ಟವಾಗಿರಬಲ್ಲ ಕಾರಣ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧೀರನೆಂಬುದು 

ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೭೯೧|| 

೧೪೮೬ 

ಯೋನಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೇಹಪ್ರಪಂಚವನರಿಯದೆ 

ಭಕ್ತರೆಂತಾದಿರಿ ಭೋ ! 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಭಕ್ತಿ ಷಟ್ಟಲದ ಭೇದವ ನಿಶ್ಚಸಲರಿಯದೆ 

ಜಂಗಮವೆಂತಾದಿರಯ್ಯಾ ? 

ನಿಃ ಕಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಃ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಿರ್ಮೊಹಿಯಾಗಿ, 

ನಿರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ನಿರ್ಲೆಪನಾಗಿ , 

ಉಭಯಗುಣ ರಹಿತನಾಗಿ, 

ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೊಹಿಯಾಗಿ, 

ತನು ಮನ ಧನ ಸುಖಾದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, 

ಬಂದುದನೆ ಪರಿಣಾಮಿಸಿ ಇರಬಲ್ಲಡೆ ಜಂಗಮಸ್ಥಲವಹುದು. 

ಆತನೆ ಜಂಗಮವೆಂಬುದಾಗಿತ್ತಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ತಾನೆಂಬೆ. 11೭೯೨II 

೧೪೮೭ 

ರಂಜಕರೆಲ್ಲರು ರತ್ನವ ಕೆಡಿಸಿ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರಸುವರು. 

ಅದರಂದ ತಿಳಿಯದು ಛಂದ ತಿಳಿಯದು. 

ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ ತೊಳಲುವರು. 

ಸಂದೆಗವಿಡಿದು ಸಂದವರೆಲ್ಲ ಅಂದಂದಿಗೆ ದೂರ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೭೯೩|| 

೧೪೮೮ 

- ರತ್ನ ದೀಪ್ತಿಯಾದಡೇನು ? ಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂದಣದಲ್ಲಿಯೆ ಸಂದಿರಬೇಕು. 

ಸ್ವಾದುರಸದ ರುಚಿಯನೀವ ಫಲವೆಂದಡೇನು ವೃಕ್ಷವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಚಿತ್ರಸೌಂದರ್ಯ ನೋಟಕೆ ಸುಖವೆಂದಡೇನು 

ಭಿತ್ತಿಯ ಪಟ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಅಂಜನ ಸಿದ್ದಿಯಿಂನಿಧಾನವ ಕಂಡಡೇನು 

ಸಾಧನಕ್ರೀಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದನ್ನಕ್ಕರ ? 

ಇದು ಕಾರಣ 

ಕಾಯದ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ, 

ನಿರವಯವಾದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕೂಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 

ಇದು ಕಾರಣ 

ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಸಂಬಂಧವೆ ಭಕ್ತಂಗೆ ಮತವು, ಇದೇ ಕಾರಣ ದೇಹಶೌಚವು ! 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರ ಮನ ಒಪ್ಪುವಂತೆ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಂಗೆ ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವ ಮಾಡಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 
೭೯೪|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೪೩ 

೧೪೮೯ 

ರವಿಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಭೆ ಪಾಷಾಣವಕೂಡಿ ರತ್ನವೆನಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ 

ಅರಿವ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವಸಯಿಂದಲ್ಲದೆ 

ಆ ಸಾಕಾರದ ಪಟಲವು ಹರಿಯದು. 

ಈ ರವಿಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಭೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ 

ಆ ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ರತ್ನ ವೆಂಬ ಕುಲ ಮುನ್ನವೇ ಇಲ್ಲ . 

ರವಿಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಭೆಯಡಗೂದಕ್ಕೆ ಪಾಷಾಣ ಹೇಂಗೆ 

ಅರಿವಡಗೂದಕ್ಕೆ ಕುರುಹೆಂಬ ನಾಮ ಹಾಂಗೆ. 

ಆ ಉಭಯವಡಗಿ ಕುರುಹಿಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ಮತ್ತೆ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಮಾತಿನ ಕುರುಹಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು. 

ಕಾಣಾ ಎಲೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ . 11೭೯೫|| 

୦୧୦ 

ರಾಗವಡಗಿ ತಾಮಸ ನಿಂದು, ಆಹಂಕಾರದ ಗಿರಿ ಉಡುಗಿ, 

ಮಾತಿನ ಬಣವೆಯ ಮೆದೆಯ ಸುಟ್ಟುರುಹದೆ , 

ಕಾಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸವೆಯುತ್ತ , ಜೀವ ಸಕಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಯುತ್ತ [ ಇದ್ದಡೆ 

ಮತ್ತೆ ಭಾವಶುದ್ಧವುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ? 11೭೯೬|| 

೧೪೯೧ 

ರಾತ್ರಿಯೆಂಬ ಹುತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಿದ್ರೆಯೆಂಬ ಕಾಳೊರಗ, 

ಹೆಡೆಯನೆತ್ತಿ ಆಡಿ ಕಚ್ಚಲೊಡನೆ 

ಅಂಜನಸಿದ್ದರ ಅಂಜನ ಕರಗಿತ್ತು , ಘುಟಿಕಾಸಿದ್ದರ ಘುಟಿಕೆ ಉರುಳಿತ್ತು 

ಯಂತ್ರಿಗಳ ಯಂತ್ರ ಅದ್ದಿ ಹೋಯಿತ್ತು , 

ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂತ್ರ ಮರೆತು ಹೋಯಿತ್ತು 

ಔಷಧಿಕರ ಔಷಧವನು ಆಳಿಗೊಂಡಿತ್ತು , 

ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಮುಖದಜ್ಯೋತಿನಂದಿತ್ತು , 

ಇದರ ವಿಷವ ಪರಿಹರಿಸುವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ. 

ಈ ರಾಹುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುವನವೆಲ್ಲ 

ಮೂರ್ಛಿತವಾಗುತ್ತಿಹುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೭೯೭|| 

୦୧୬ 

....... ರು , ನೀವುಕೇಳಿ, 

ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಿಜಹುಸಿಯ ಕಂಡೆವಲ್ಲಾ ! 
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ವಾಯು ಬೀಸುವಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಬಲಿದಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮುಖವನರಿಯರಲ್ಲ . 

ಭೋಜನವನುಂಡು ಭಾಜನವನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಹ 

ಹಿರಿಯರ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಭಂಗ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. . || ೭೯೮|| 

೧೪೯೩ 

ರೂಪಿಂಗೆ ಕೇಡುಂಟು ನಿರೂಪಿಂಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ . 

ರೂಪುನಿರೂಪನೊಡಗೂಡುವ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ? 

ಅಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇದೆ. 

ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಜಾತಿಸೂತಕವಿರಲು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಕೇಳವ್ವಾ . 11೭೯೯ || 

೧೪೯೪ 

ರೂಪಿಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂದುದು ಮಾತಿಂಗೆ ಒಡಲಾಯಿತ್ತು . 

ಮಾತಿಂಗೆ ವೇಧಿಸಿದ ಮನ ರಾಟಾಳದ ಕುಂಭದಂತೆ. 

ಅದ ನೇತಿಗಳೆದು ನಿಂದಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನೆ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೮೦OIL 

೧೪೯೫ 

- ರೂಪೆಂದಡೆ ನಷ್ಟ , ನಿರೂಪೆಂದಡೆ ಶೂನ್ಯ. 

ರೂಪುನಿರೂಪನತಿಗಳೆದ ರೂಪ ಕಾಬಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೂಪನತಿಗಳದು ಕಾಣಬೇಕು ಕಾಣಾ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 
II೮II 

೧೪೯೬ 

ಲಿಂಗಗಂಭೀರ ಸುನಾದವೆ ತನುಗುಣ ಚರಿತ್ರ 

ಜಂಗಮಗಂಭೀರ ಅನಾಹತವೆ ಮನಗುಣ ಸ್ವಭಾವ. 

ಈ ಎರಡರ ಸಂಬಂಧವೆ ಒಡಲು. 

ಪರಮಾನಂದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅಲುಬಿ, ಮಹಾಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ 

ಅನಾಹತ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಿಸಿ ಆ ವಸ್ತ್ರವ ಎನಗೆ ಕೊಟ್ಟಡೆ 

ಉಡದ ಮುನ್ನವೆ ಉರಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ಆ ಉರಿಯು ಕಣ್ಣಿಗೆಕಾಣಬಾರದು ಮನಕ್ಕೆ ನೆನೆಯಬಾರದು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೪೫ 

ಉರಿ ಉಂಟು ಉಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಆ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಯ 

ನಿಜನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿದ್ದು , ಮಡಿವಾಳನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 

ನಾನು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. II೮೦೨|| 

೧೪೯೭ 

ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವ ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ತನಾದೆನೆಂದಡೆ 

ಸದಾಚಾರವಿರಬೇಕುನೋಡಾ. 

ಆ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯಾಚಾರವೆ ಮೊದಲು ನೋಡಾ. 

ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ ! 

ಅಲಂಕಾರವೆಂಬ ಅಲಗ ಹಿಡಿದು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ತನ್ನನೆ ಇರಿವುದು 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹಗೆಯ ಗೆಲುವಡೆ 

ಅರಿವೆಂಬ ಅಲಗ ಅವಧಾನ ತಪ್ಪದೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕುನೋಡಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೮೦೩ || 

೧೪೯೮ 

ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂಬ ಸಕೀಲವ ಅರಿದು 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಲು 

ಆ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದೊಳಡಗಿ, 

ಆ ಜಂಗಮ ಪರಾಪರವೆಂದರಿದು ತೋರಿತ್ತು - 

ಆ ಜಂಗಮವೆಂಬ ಘನವು ನಿಮ್ಮೊಳಡಗಿದ ಕಾರಣ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುವನರಿದು 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನು ತನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನಿಕ್ಕಿದಡೆ 

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರೆಲ್ಲರು ಜಯ ಜಯ ಎನುತಿರ್ದರಾಗಿ 

ನಾನು ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. || ೮೦೪|| 

| ୦୧୧ 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಿ ಅಂಗವಿರಹಿತನಾಗಿ ಫಲವೇನಯ್ಯಾ ? 

ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಹಿತನಾಗಿ ದಾಸೋಹವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯಾ ? 

'ನೀ '' ನಾ ' ಎಂಬ ಭಾವ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ 

ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯಾಚಾರಿಯಾಗಿಪ್ಪನ್ನಕ್ಕರ 

ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ 

ಆಚರಣೆ ತಿಳಿಯದುನೋಡಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . || ೮O೫ || 
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೧೫೦೦ 

ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಜಂಗಮ , ಜಂಗಮದೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ಎಂದು ಅರಿದು ಮರೆದು 

ಬರುದೊರೆವೋದವರು , ಜಂಗಮವನಿನ್ನು ಬೇರೆ ಅರಸಲೇಕಯ್ಯಾ ? 

ಆ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಜಂಗಮವ ಅರಸಿಕೊಂಬುದು. 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಜಂಗಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಡೆ 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾದು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಇದಿರೆದ್ದು ವಂದಿಸಿ 

ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬಲ್ಲಾತನೆ ಭಕ್ತ . - ಆ ಜಂಗಮ ಹೊರಗಿರಲು 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಿಪ್ಪಾತನೇತರ ಭಕ್ತ ? 

ಜಂಗಮದ ಮುಂದೆ ಲಿಂಗವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಸಹಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ಪೂಜಿಸುವಾತ ನೃತ್ಯಾಚಾರದೊಹನು. 

ಆ ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ಹೋಗುವ ಜಂಗಮ ಅಜ್ಞಾನಿ. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರ ಕೂಡ 

ಅಹಂಕಾರವ ಹೊತ್ತಿಪ್ಪವರ ಕಂಡಡೆ 

ನಾನೊಲ್ಲೆ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 
|| ೮೦೬ || 

೧೫೦೧ 

ಲಿಂಗ ನಿಮ್ಮದಾದಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯೊಳಗೇಕೆ ಅಡಗದು ? 

ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಮಯ ಲಿಂಗವಾದಡೆ 

ಸಂಸಾರದ ಅಂಗವ ಉಲುಹೇತಕ್ಕೆ ? 

ಅದು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಗದ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲವೆಲೆ ಭ್ರಾಂತು ಯೋಗಿ, ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ . 
11೮೦೭|| 

೧೫೦೨ 

ಲಿಂಗನೋಡಿದರೆ ನೋಡುವ, ಲಿಂಗ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಳುವ, 

ಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟುವ, ಲಿಂಗ ರುಚಿಸಿದರೆ ರುಚಿಸುವ, 

ಲಿಂಗ ವಾಸಿಸಿದರೆ ವಾಸಿಸುವ ಲಿಂಗಕ್ರೀಡಿಸಿದರೆ ಕ್ರೀಡಿಸುವ. 

ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಭೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 
II೮೦೮|| 

೧೫೦೩ 

ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಲಿಂಗದ ವಾರ್ತೆಯ ನುಡಿವುದೆ ಭಂಗ. 

ಹಂಗು ನೋಡಾ ಹಂಗಿನ ಶಬ್ದ ನೋಡಾ! 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೪೭ 

ಕೊಡನ ತುಂಬಿದ ಹಾಲನೊಡೆಯ ಹಾಯ್ಕೆ 

ಇನ್ನು ಉಡಿಗಿಹೆನೆಂದಡೆ ಉಂಟೆ ? ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? || ೮೦೯ || 

೧೫೦೪ 

ಲಿಂಗವಂತನ ನಡೆ ನುಡಿ ಚಾರಿತ್ರ ನಿಂದಕವನಾಡಿದಡೆ 

ಆ ಲಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲ ಕಳೆವ; ಆ ಲಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ನರಕಕ್ಕಿಕ್ಕುವ. 

ಆ ಲಿಂಗವಂತ ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಪ್ಪ . 

ಇದು ಸತ್ಯ ವಚನ. 

ಇದ ಕೇಳಿ ಲಿಂಗವಂತನ ನಾಸ್ತಿಕವನಾಡಿದಡೆ 

ರೌರವನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ ಕಾಣಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1100011 

೧೫೦೫ 

ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ , 

ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ . 

ಸರ್ವಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ , 

ಲಿಂಗವನೆ ಅರಿದರಿದು ಲಿಂಗಸಂಗವನೆ ಮಾಡುವೆ. 

ಸಂಗಸುಖದೊಳು ಓಲಾಡುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮೧11 

೧೫೦೬ 

ಲಿಂಗವಿಚಾರ ಆಚಾರದೊಳಡಗಿ , 

ಆಚಾರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗುರುವಿನೊಳಡಗಿ 

ಗುರುವೆನ್ನಂಗದೊಳಡಗಿ, 

ಅಂಗ ಲಿಂಗ ನೈಷ್ಠೆ ಯೊಳಡಗಿ, 

ಲಿಂಗನೈಷ್ಠೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಚಾರವಾವರಿಸಿ, 

ಆಚಾರದ ನಿಲವ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾವರಿಸಿ, 

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವಾಂಗವನಾವರಿಸಿ , 

ಸರ್ವಾಂಗವ ಲಿಂಗನೈಷ್ಠೆಯಾವರಿಸಿ, 

ಲಿಂಗನೈಷ್ಠೆಯ ಸಾವಧಾನವಾವರಿಸಿ, 

ಸಾವಧಾನ ಸುವಿಚಾರವ ಮಹಾಜ್ಞಾನವಾವರಿಸಿ, 

ಮಹಾಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಪರಮಾನಂದ ನಿಜನಿಂದು, 

ನಿಜದೊಳಗೆ ಪರಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ, 
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ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು, 

ನಡುವಣ ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತು ನಿಂದು, 

ನಡುವಣ ಕಟ್ಟೆಯು ಎರಡು ಕಟ್ಟೆಯುಕೂಡಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟೆಯನಾಂತುದು. 

ಈ ಮೂರುಕಟ್ಟೆಯನೊಡೆದ ಮಹಾಜಲವೆ ಪರಮಪದವಾದುದು. 

ಆ ಪದದಲ್ಪಾನೆರಗಿ ಪಾದೋದಕ ಕೊಂಡೆನ್ನ ನಾನರಿಯದೆ ಹೋದೆ 

ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೧೨|| 

೧೫೦೭ 

ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಅರಿವ ಅರಿವು ಅವಲ್ಲದೆ 

ಗುರುವಿಡಿದು ಅರಿವ ಅರಿವು ಅರಿವಲ್ಲ . 

ಗುರುವಿಡಿದು ಲಿಂಗವುಂಟೆಂಬುದು ಕಲ್ಪಿತ, 

ತನ್ನಿಂದ ತಾನಹುದಲ್ಲದೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗು ಹರಿಯದನ್ನಕ್ಕರ 

ತಾನಾಗಬಾರದು ಕಾಣು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 
- 11೮೧೩ || 

೧೫೦೮ 

ಲಿಂಗವೆ ಕರಲಿಂಗವೆ ನುತಿವೆತ್ತ ಗುರುವಿತ್ತ - 

ಅಂಗವೆ ತನುಕರಣ ಕಣು ಮನವು ಕರವೆನಿಸೆ 

ಮಂಗಳವು ಯೋಗದೊಳು ಸಮರಸದಿ ಷಟ್ಚಕ್ರ 

ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಿರ್ವಗೆಯ ಕುಂಭಕ ಸಮಾಧಿಯೊಳುಕುಂಡಲಿಯ ಕುಣಿಕೆ ಗುಹ್ಯ . 

ಲಿಂಗ ಬಿಂದುವೆ ನಾದ ಲಿಂಗವೆ ಸುಷುಮ್ಮಾಗ್ರ 

ಲಿಂಗತನುವೀಡಾಡಿ ಸಂಗದೆರಕದೊಳಾಳೆ ಗುಹ್ಯತಮ ಗುಹೇಶ್ವರ. || ೮೧೪|| 

೧೫೦೯ 

ಲಿಂಗವೆ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವೆ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಲಿಂಗವೆ ಲಿಂಗಾಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವಾಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 
- || ೮೧೫ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
୧୧ 

೧೫೧೦ 

“ ಲಿಂಗ ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೋರಪಿ, ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು , ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ , ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಂ 

ಋತಗ್ಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ, ಲಿಂಗಂ ಮನಂ 

ತಮವ್ಯಕ್ತಮಚಿಂತ್ಯಂ, ಲಿಂಗಂ ಶಿವ ಪರಾತ್ಪರಮಧಿಷ್ಠಾನಾಂ ಸಮಸ್ತಸ್ಯಂ ” 

ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ ; 

ಜಗವೆಲ್ಲಾ ನೇತ್ರಂಗಳಾಗಿರ್ಪಾತನು ಶಿವನೆನಲಾ ಶ್ರುತಿ 

ಜಗವೆಲ್ಲಾ ನೇತ್ರಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 

ನೇತ್ರಂಗಳೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠಂಗಳೇಕಾದವೆಂದಡೆ, 

ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೇತ್ರವಾದ ಜಗನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ 

ತನ್ನ ತಾ ತೋರದಿದ್ದಂತೆ, 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನೆ ನೋಡಿದ ನೇತ್ರವು ಲಿಂಗನೇತ್ರವು. 

ಅದೀಗ ಉತ್ತಮವು. 

ಖಗಮೃಗಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಪತಂಗ ನೇತ್ರಂಗಳು 

ಉಭಯ ಕರ್ಮಂಗಳಿಲ್ಲವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿಲ್ಲ . 

ಅದು ಮಧ್ಯಮವೆನಿಸಿತ್ತು . 

ಅಪವಿತ್ರಜೀವಿಗಳಾದ ಭವಿಗಳ ನೇತ್ರವುಉಭಯ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಕೂಲವಾದ ಕಾರಣ, 

ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವೆಂದು ತನ್ನ ತಾನರಿಯದ ಗಾಡಾಂಧಕಾರವೆಂದು, 

ಮೊನನೇತ್ರವೆಂದು ವಿಷನೇತ್ರ ವಿಷಯನೇತ್ರವೆಂದು 

ಮನ್ಮಥನ ಕೈಗೆ ಸಿಲ್ಕಿದನೀಲೋತ್ಪಲಬಾಣವೆಂದು, 

ತಾಮಸಾಗ್ನಿಯೆಂದು, ನೇತೇಂದ್ರಿಯವೆಂದು, 

ಶಿವಲಾಂಛನಧಾರಿಗಳ ಕೆಡಿಸುವ ಮಹಾಪಾತಕದೃಷ್ಟಿಯೆಂದು, 

ವಿಷಯ ಗಾಳಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಅವರಿಗಿಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ , ಕನಿಷ್ಠ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಇದು ಕಾರಣ, ಶಿವಭಕ್ತರವರನೋಡುವುದಿಲ್ಲ . 

ಅವರು ಸುಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮವೆಂಬ ಮಾಯಾ ರೂಪುಗಳಂ 

ಎದುರಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿಹರಾಗಿ, 

ಶಿವಾರ್ಚನೆ ಶಿವಾರ್ಪಣವಂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ . 

ಅವರ ಬಹುಜನ್ಮಾಂತರದ ಮಹಾಪಾತಕಂಗಳು ಶಿವಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸೋಂಕವೆಂದು, 

ಮೇರುಗಿರಿಯಂ ಪಿಡಿದುಘೋರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂ ದಹಿಸಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನೊಡಗೂಡುವರು ನೋಡಾ. || ೮೧೬ || 



೪೫೦ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೫೧ 

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಎಂಬರು 

ನಾವು ಇದನರಿಯೆವಯ್ಯಾ . 

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಸಿವೆಂಬುದುಂಟೆ ? 

ಶಿವಾ ಶಿವಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಸಿವ ಲಿಂಗದ ಮೇಲಿಟ್ಟು 

ಉಣ್ಣದ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿತವ ಮೆರೆವರು. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಡಲೆಂಬುದುಳ್ಳಡೆ 

ಉದರಾಗ್ನಿಯುಂಟು. II೮೧೭|| 

೧೫೧೨ 

ಲೋಕ ಅಳುತ್ತಿದೆ, 

ಇದ ಬೇಕು ಬೇಡ ಎಂಬವರ ಒಬ್ಬರನು ಕಾಣೆ. 

ದೇಹವೆಂಬುದೊಂದು ವಿಮಾನವ ಮಾಡಿ 

ದೇವರೆಂಬುದೊಂದು ಹೆಣನ ಮಾಡಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, 

ದೇವರು ಸತ್ತರೂ ತಮ್ಮಡಿಉಳಿದಡೆ 

ದೇಗುಲ ಹಾಳಾಯಿತ್ತ ನಾ ಕಂಡೆ, 

ಅಂಡಜದವರೆಲ್ಲ ( ಪಿಂಡಜದವರೆಲ್ಲ ?) ಮುಂಡೆಯರಾದರು 

ನಿಮ್ಮ ಕಂಡವರು ಉ ( ಅ?) ಳಿದರೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೮೧೮ || 

೧೫೧೩ 

- ಲೋಭವೆಂಬ ಮಸೆದಡಾಯುಧವನೊರೆಯುಚ್ಚಬಾರದು 

ಇಂತಪ್ಪ ಕದಳಿಯಂ ಪೊಕ್ಕು ಪೊಡೆಮಾಡಿ ಮುಳ್ಳುಸೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಕಳೆದುತ್ತರಿಸಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಜಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಪರವಶನಾಗಿ 

ನಿರಾಳಕ್ಕೆ ನಿರಾಳ ನಿರಾಳ ( ಅವಿರಳ) ವಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 
11೮೧೯ || 

೧೫೧೪ 

ಲೋಹಕರಗಿ ಗುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯವನರಿಯಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಮಾತಿನ ಅದೈತದಲ್ಲಿ ನುಡಿವರೆಲ್ಲರೂ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 
11೮೨೦|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೫೧ 

೧೫೧೫ 

ವಚನದ ರಚನೆಯೆಂಬ ಮಾತಿನ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ. 

ಹೊಗಳಿ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರು ಮೂರ್ತಿಗೊಳಗಾದರು. 

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲವೂ ಹೊಗಳಿ ಕಾಣವೆಂಬುದ, 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೂರುಲೋಕ ಬಲ್ಲುದು ಕಾಣಾ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 
|| ೮೨OID 

೧೫೧೬ 

ವರ ವೇಷದ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು 

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗಮದ ಬಹುಪಾಠಿಗಳು 

ಅನ್ನ ಹೊನ್ನು ವಸ್ತ್ರವಕೊಡುವನ ಬಾಗಿಲಕಾಯಿದು 

ಮಣ್ಣ ಪುತ್ತಳಿಯಂತೆ ಅನಿತ್ಯನೇಮದ ಹಿರಿಯರುಗಳು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ವೇದವೃದ್ದಾ ವಯೋವೃದ್ಧಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೃದ್ದಾ ಬಹುಶ್ರುತಾಃ| 

ಇತ್ಯೇತೆ ಧನವೃದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಾರೇ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಕಿಂಕರಾಃ || 

ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾದರಯ್ಯ . 

ಅರುಹಿಂಗೀ ವಿಧಿಯೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. li୯୬୬ 

೧೫೧೭ 

ವರ್ಣವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರೂಪಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುವರು. 

ಪ್ರಳಯವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುವರು. 

ನುಡಿಯಬಾರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಪಸ್ತೋತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವರು. 

ಮುಟ್ಟಬಾರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿಹೆವೆಂಬರು. 

ಬೊಟ್ಟಿಡಲು ಎಡೆಯಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿ 

ಪೂಜಿಸಿಹೆವೆಂಬ ಭ್ರಷ್ಟರ ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೨೩ || 

- 
- 

, ೧೫೧೮ 

ವಸುಧೆಯ ಮುಟ್ಟದೆ ರಸವ ಒಸರಲೀಯದೆ 

ರಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಡೆ ಅದು ಯೋಗ. 

ಹೊರಗಿದ್ದ ರಸವ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲೆವೆಂಬರೆಲ್ಲಾ 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅಂಜನಸಿದ್ದರಾಗಿ ಹೋದರು. 

ಸುಷುಮ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮನಿಧಿಯ ಮಧ್ಯದಕೂಪಕಂಭದ ಮೇಲೆ 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಗುಹ್ಯವತೊಡೆದು ರಸವ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನು. 
_11೮೨೪|| 

೧೫೧೯ 

ವಾಗೃಹಿಗಳೆಲ್ಲರು ಪಡುವ ಪಾಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು, 

ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ , ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥರೂಪವ 

ಈಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇಹಪ್ರಸಾದಿಗಳಾಗಿ 

ಚರಶೇಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜಕರಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸಿದರು. 

ಭೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಕ್ಕೆ ದೇಹಪದಾರ್ಥರೂಪವ 

ರೂಪುರುಚಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರಸಾದಿಗಳಾಗಿ 

ಲಿಂಗಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ನೈಷ್ಠಿಕರಾಗಿ ವಾಯುಗುಣವಿಕಾರವ ಕೆಡಿಸಿದರು. 

ಯೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥರೂಪವ 

ಸ್ಕೂಲ ಸೂಕ್ಷಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿಗಳಾಗಿ 

ಗುರುಶೇಷದಲ್ಲಿ ಮನೋಗುಣ ವಿಕಾರ ಪರಿಹರಿಸಿದರು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 
|| ೮೨೫ || 

೧೫೨೦ 

ವಾಲ್ಮನಕ್ಕತೀತವಾದ ಪರಶಿವನು( ನೆ?) ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ 

ವಿಶ್ವವೆಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯ ತೆರೆಯ ಸೀರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ . 

ಸಕಲ ಭೋಗಾದಿಭೋಗಂಗಳ ಭೋಗಿಸುತಿಪ್ಪಿರಿ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಸುಖವನೀವೆ ಬಲ್ಲಿರಿ. 
11೮೨ || 

೧೫೨೧ 

ವಾಚಾತೀತಂ ಮನೋತೀತಂ 

ಭಾವಾತೀತಂ ಜ್ಞಾನಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ 

ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್ 

ಎಂದೆನಿಸುವ ಅತಿಶಯಬ್ರಹ್ಮವು, 

ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಭಕ್ತಿಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಾದ 

ಈಶ್ವರ - ಗುಹೇಶ್ವರ. 
_ 11೮೨೭|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೫೩ 

೧೫೨೨ 

ವಾರವೇಳು, ಜಾತಿ ಹದಿನೆಂಟೆಂದು ನುಡಿವ ಪಾತಕರ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ವಾರವೆರಡು, ಜಾತಿಯೆರಡು, ಭವಿಯೊಂದು ಕುಲ, ಭಕ್ತನೊಂದು ಕುಲ. 

ಇಂತೀ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನವೇ ಆಹಾರ . 

ಜೀವ ತಪ್ಪಿಸಿ ಜೀವಿಸಬಾರದು. 

' ಯಥಾ ಮಂತ್ರ ತಥಾ ಸಿದ್ದಿ ' ಯೆಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿಕೊಂಬುದೆ ಶುದ್ಧ , 

ಉಳಿದಾದುದೆಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮಯ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೮೨೮|| 

೧೫೨೩ 

ವಾರಿಲ್ಲ ಪುತ್ತಳಿಯ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಅಗ್ನಿ ಪುರುಷನ ಮುಸುಕ ತೆಗೆದ ಕರ್ಪುರದಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ರವಿಯ ಬೆಳಗು ಹೊಕ್ಕಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿತಂದೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ 

ಬಸವಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಕಂಡೆನು. 

ನಿನ್ನನ್ನು ಮಡಿವಾಳನನು ನೀನೆಂದೆ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 11೮೨ || 

೧೫೨೪ 

ವಾರಿ ಬಲಿದು ವಾರಿಕಲ್ಲಾದಂತೆ ಶೂನ್ಯವೆ ಸ್ವಯಂಭುವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಸ್ವಯಂಭುಲಿಂಗದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಮೂರ್ತಿವತ್ತು , 

ಆ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದಾಯಿತ್ತು ವಿಕ್ಟೋತ್ಪತ್ತಿ , 

ಆ ವಿಲ್ನೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಾಯಿತ್ತು ಸಂಸಾರ, 

ಆ ಸಂಸಾರದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಮರವೆ. 

ಆ ಮರವೆಯೆಂಬ ಮಹಾಮಾಯ ವಿಶ್ವವ ಮುಸುಕಿದಲ್ಲಿ 

ನಾ ಬಲ್ಲೆ , ಬಲ್ಲಿದರೆಂಬ ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲಾ 

ತಾಮಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮೀನಕೇತನನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ 

ಮಾಯೆಯ ಬಾಯ ತುತ್ತಾದರಲ್ಲಾ ! ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 1102011 

೧೫೨೫ 

ವಿಚಾರವೆಂಬುದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೋಳಗುನೋಡಾ. 

ವಿಚಾರಿಸುವನ್ನಕ್ಕರ ನೀನಾರೆಂಬುದನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ? 



೪೫೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಮರುಳೆ ವಾನೋತೀತವಾದ ಘನವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ತನ್ನ ತಿಳಿದು ನೋಡಿಹೆನೆಂಬವರ[ ನು ] 

ವಿಚಾರವೆಂಬ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿದನು. || ೮೩೧II 

೧೫೨೬ 

ವಿಭೂತಿ, ಆವ ಭೂಷಣದೊಳಗು ? 

ಪುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಆವ ವಸ್ತ್ರದೊಳಗು ? 

ಖಟ್ಟಾಂಗ ಆವ ಆಯುಧದೊಳಗು ? 

ನೀ ಇಡುವುದು ಇಂತುಲು ನೀ ಹೊದೆವುದು ಇಂತುಲು 

ನೀ ಹಿಡಿವುದು ಇಂತುಲು, 

ನೀ ಕೊಡುವುದು ಇಂದ್ರಪದವಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮೩೨|| 

೧೫೨೭ 

ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗಿ , ಆ ವಿಶ್ವಾಸದೊಳಗಣ ನೈಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರನಾಗಿ , 

ಆ ನೈಷ್ಠೆಯೊಳಗಣ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ, 

ಆ ಸಾವಧಾನದೊಳಗಣ ಸ್ವಾನುಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಿ, 

ಆ ಸ್ವಾನುಭಾವದೊಳಗಣ ಅರಿವಿನಿಂದ ಶರಣನಾಗಿ, 

ಆ ಅರಿವು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಭಾವವನೈದಿ ನಿರ್ಭಾವಪದದೊಳು ನಿಂದ ಭೇದವೇ 

ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮೩೩ || 

೧೫೨೮ 

ವೀರಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ನಾರಿ ಶೃಂಗಾರವ ಮಾಡಿ 

ಈರೇಳು ಭುವನವ ಅಮಳೋಕ್ಯವ ಮಾಡಿ 

ಬಿಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಭೇದ ಸಂದ ಯೋಗದ ಸುಖವ 

ತಂದು ಮೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದವರಾರು ? 

ಒಂದೆರಡರ ನುಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ , ಕಂಡೆ. 

ಬಿಂದುವಿನ ರಸದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭೇದವ 

ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಗಿರಿಗೆ ( ಯ ? ) ಅರುಣ ಚಂದ್ರರೊಡನೆ 

ಇಂಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಪ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಅಂಗೈಯ ತಳದೊಳು ಮೊಲೆ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸನ್ನೆ 

ಇಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೆರೆವ ಸುಖ ಒಂದೆ ! 

ಆದಿ ಅನಾದಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇಂದೆನಗೆತೋರಿತ್ತು . 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ಶರಣೆನುತಿರ್ದೆನು. 
1 ೮೩೪|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೫. 

೧೫೨೯ 

ವೇದಂಗಳೆಂಬವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೂತಾಟ. 

ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳೆಂಬವು ಸರಸ್ವತಿಯ ಗೊಡ್ಡಾಟ. 

ಆಗಮಗಳೆಂಬವು ಋಷಿಯ ಮರುಳಾಟ . 

ಪುರಾಣಗಳೆಂಬವು ಪೂರ್ವದವರ ಗೊಡ್ಡಾಟ (ಒದ್ದಾಟ?) 

ಇಂತು ಇವನು ಅರಿದವರ ನೇತಿಗಳೆದು 

ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಪ್ಪಾತನೆ ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಲಿಂಗೈಕ್ಯನು ! 
|| ೮೩೫11 

೧೫೩೦ 

ವೇದ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ. 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ. 

ಪುರಾಣ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ. 

ಆಗಮ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ. 

ಅಹುದೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ. 

ಅಲ್ಲ ವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಮಹಾಘನದ 

ನಿಜಾನುಭಾವಸಂಪಾದನೆಯ ಅರಿಯದ ಕಾರಣ 

ಹಲವು ಸಂಪಾದನೆಗಳಾದವು. 11೮೩೬ || 

೧೫೩೧ 

ವೇದ ಘನವೆಂಬೆನೆ, ವೇದ ನಾದದೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ನಾದ ಘನವೆಂಬೆನೆ, ನಾದ ಬಿಂದುವಿನೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ಬಿಂದು ಘನವೆಂಬೆನೆ, ಬಿಂದು ಅಂಗದೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ಅಂಗ ಘನವೆಂಬೆನೆ, ಅಂಗ ಲಿಂಗದೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ಲಿಂಗ ಘನವೆಂಬೆನೆ, ಲಿಂಗ ನಿಶ್ಚಿಂತದೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ನಿಶ್ಚಿಂತ ಘನವೆಂಬೆನೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಾಳದೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ನಿರಾಳ ಘನವೆಂಬೆನೆ , ನಿರಾಳ ನಿರೂಪದೊಳಗಡಗಿತ್ತು . 

ನಿರೂಪ ನಿಃಕಳಂಕ ನಿಃಶೂನ್ಯ ನಿರಂಜನ ಪರಾಪರ ನೀನೇ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮೩೭|| 

೧೫೩. ೨ 

ವೇದ ದೈವವೆಂದು ನುಡಿವರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ದೈವವೆಂದು ನುಡಿವರು, 

ಪುರಾಣ ದೈವವೆಂದು ನುಡಿವರು, ಕಲ್ಲು ದೈವವೆಂದು ನುಡಿವರು, 



೪೫೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಕಾಷ್ಠ ದೈವವೆಂದು ನುಡಿವರು, ಪಂಚಲೋಹದೈವವೆಂದು ನುಡಿವರು, 

ಇವರೆಲ್ಲ ಸಕಲದಲಾದ ಸಂದೇಹವನೆ ಪೂಜಿಸಿ ಸತ್ತು ಹೋದರಲ್ಲಾ ! 

ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ - ತಾಯನರಿಯದ ತರ್ಕಿಗಳು , 

ತಂದೆಯನರಿಯದ ಸಂದೇಹಿಗಳು . 

ತನು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದಲಾಯಿತ್ತು ಮನ ವಾಯುವಿನಿಂದಲಾಯಿತ್ತು . 

ಕಲ್ಲು ಕಾಷ್ಠ ಸಕಲ - ನಿಷ್ಕಲದಿಂದಲಾಯಿತ್ತು . 

ವಾಯುವಾಧಾರದ ಪವನಸಂಯೋಗದ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮೇಲಣ 

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ; ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಮೆಟ್ಟಿ - 

ಕಾಯದ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ , ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡಿ, 

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ ಉಂಟು. 

ಆ ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿನೋಡಿ, 

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶೂನ್ಯವುಂಟು. 

ಆ ನಿಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನೋಡಿ, 

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬಯಲು ಗುಹೇಶ್ವರಾ! 
- || ೮೩೮|| 

೧೫೩೩ 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಆಗಮಂಗಳೆಲ್ಲವೂ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದೊಳಗು 

ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರಂಗಳೆಲ್ಲವುಒಂದು ಜಿ . ಯೊಳಗು. 

ಆ ಜಿಹ್ನೆ ಮನದೊಳಗು, ಆ ಮನ ಪ್ರಾಣದೊಳಗು. 

ಆ ಪ್ರಾಣ ನಾದದೊಳಗು, ಆ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಗು. 

ಆ ನಾದಬ್ರಹ್ಮದ ಸಂಚವ ತಿಳಿದೊಡೆ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೆ. 
|| ೮೩೯ || 

೧೫೩೪ 

- ವ್ರತಗೇಡಿ ವ್ರತಗೇಡಿ ಎಂಬರು, 

ವ್ರತ ಕೆಡಲು ಅದೇನು ಹಾಲಂಬಿಲವೆ ? 

ವ್ರತ ಕರಿದೊ ? ಬಿಳಿದೊ ? 

ಕಟ್ಟಿದಾತ ಭಕ್ತನಪ್ಪನೆ ? ಕೆಡಹಿದಾತ ವೈರಿಯಪ್ಪನೆ ? 

ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವು ಒಳಗಾಗಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಕೆಡಹುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವು ಬೀಳಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಲಿಂಗವು ಬಿದ್ದಡೆ ಭೂಮಿ ಆನಬಲ್ಲುದೆ ? 

ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳುಳಿಯಬಲ್ಲವೆ ? 



೪೫೭ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂಬ ದೂಷಕರ ನುಡಿಯ 

ಕೇಳಲಾಗದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮೪OIL, 

೧೫೩೫ 

ಶಂಕಿನಿನಾಡಿಯ ಸಪುರನಾಳದೊಳಗಣ 

ಸಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೊಲಬ ಅಣ್ಣಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? 

ಲಿಂಗದ ಹಂಗಿನ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗಿನ ದೇಹ, 

ದೇಹದ ಹಂಗಿನ ಲಿಂಗವ, ಲಿಂಗವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲು; 

ಆಳಿನಾಳಿನ ಕೀಳಾಳು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಲುವನೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಸಹಜದ ನಿಲವು 

ಸಂತೆಯ ಪಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಡೆ ನಾಚಿತ್ತೆನ್ನ ಮನವು! || ೮೪೧li 

೧೫೩೬ 

ಶತಕೋಟಿಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ರ್ದವುನೋಡಾ. 

ಅತೀತವಪ್ಪ ಪರಶಿವನು , 

ಬಸವಣ್ಣನ ಹಿಟ್ಟಿಲ ಕೆಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾಗಿರ್ದನು ನೋಡಾ. 

ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೊಗಳಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟವುನೋಡಾ. 

ಕರ್ತನಾದನಲ್ಲದೆ ನೃತ್ಯನಲ್ಲ , ಭಿನ್ನಾಣವ ಹೋಲಲರಿಯೆ 

ಒಂದೆತ್ತಿಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗದೆ ಈ ಜಗವೆಲ್ಲವು? 

ಹರಿವ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೃತವಾದವುಕಾಣಾ ಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನಿಂದ ! 

ಹರಿಹ ಕೋಟಿ ಯುಗಜುಗಂಗಳು ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದಡೆ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋದವು, ಬಿಟ್ಟಡೆ ಬಿದ್ದವು, ಕಾದಡೆ ಬದುಕಿದವು. 

ನೀನು ಹೊರೆವ ಯುಗಜುಗಂಗಳು ಒಂದು ತೃಣಮಾತ್ರವಾದ ಕಾರಣ 

ನಿನ್ನ ಹಸುಮಕ್ಕಳವರೆನುತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ . 

ನಿನ್ನ ಗೋಮಯದ ಷಡುಸಮ್ಮಾರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆಕುಳ್ಳಿರ್ದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಶುದ್ದನಾದನು, ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ನಿನ್ನಿಂದ ! || ೮೪೨II 

೧೫೩೭ 

ಶಬ್ದ ಸೂತಕವೆಂಬರು, ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ಉಂಟೆ, 

ತನ್ನಯ ಸಂದೇಹವಲ್ಲದೆ ? 

ಗಾಳಿಗೆ ಧೂಳು ಲೇಪವಪ್ಪುದೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ! || ೮೪೩ || 



චනී 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೫೩೮ 

ಶರಣಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ಯವಿಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲ , 

ಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ಲಯವಿಲ್ಲ , 

ಲಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ ದೇಹನಾಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಿಲ್ಲ , 

ಇವಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 

ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯಾ , ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬೆಳಗು. 11೮೪೪।। 

೧೫೩೯ 

ಶರಣನ ಒಡಲುಗೊಂಡ ಅಖಂಡಿತಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆಯಿಲ್ಲ, 

ಶರಣನ ಒಡಲುಗೊಂಡ ಅಚಲಿತಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವಿಲ್ಲ , 

ಶರಣನ ಒಡಲುಗೊಂಡ ಅನುಪಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅವಧಾನವಿಲ್ಲ . 

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ: 

ಶರಣನಿಂದಾದ ಅರ್ಚನೆ, ಶರಣನಿಂದಾದ ಅರ್ಪಿತ, 

ಶರಣನಿಂದಾದ ಅವಧಾನ . 

ಇದು ಕಾರಣ ಸಂದಳಿದು ಲಿಂಗವಾದ ಮತ್ತೆ 

ಆನಂದವಲ್ಲದೆ ಅಣುಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೮೪೫ || 

೧೫೪೦ 

- ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಲೆ ತಾಯೆ , 

ಧರೆಯಾಕಾಶ ಮನೆಗಟ್ಟದಂದು 

ಹರಿವ ಅನಿಲ ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಮೊಳೆದೋರದಂದು ಹುಟ್ಟಿದಳೆಮ್ಮವ್ವ ! 

ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೆ ಹುಟ್ಟದೆ ಬೆಳೆದನೆಮ್ಮಯ್ಯ , 

ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಸಿರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು ! 

ಎಮ್ಮ ( ನ್ನ ?) ತಂಗಿಯರೈವರು ಮೊರೆಗೆಟ್ಟು ಹೆಂಡಿರಾದರೆನಗೆ ! 

ಕಾಮಬಾಣ ತಾಗದೆ ಅವರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದೆನು. 

ನಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಅಲ್ಲಯ್ಯನು, 

ನೀನೆನಗೆ ನಗೆವೆಣ್ಣು 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕೈವಿಡಿದು ಪರಮಸುಖಿಯಾಗಿ , 

ಕಳವಳದ ಕಂದೆರವೆಯೇನು ಹೇಳಾ ? 
11೮೪೬ || 

೧೫೪೧ 

ಶರೀರ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ನೆಳಲಿಲ್ಲದಿರಬಾರದು, 

ಭೂಮಿಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಆಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರಬಾರದು. 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

ನಾನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ನೀನಿಲ್ಲದಿರಬಾರದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತ್ತಾಗಿ, 

ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬಯಲೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪಮಾನವಿಲ್ಲ . 
|| ೮೪೭|| 

೧೫೪೨ 

'ಶಿವ' ಎಂಬ ವಚನವ ಬಿಡದಿರಿ , 

ಮಡದಿಯರ ಒಲುಮೆಯ ನಚ್ಚದಿರಿ, 

ದರ್ಪಣದ ಒಪ್ಪವ ತಪ್ಪದಿರಿ , 

ವಾಯುವ ಕಡೆಗಡೆಗೆ ತಿದ್ದದಿರಿ, 

ಹಿಡಿವಡೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಿರೆಲಿ , 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಲಮಂಗೆ. || ೮೪೮11 

೧೫೪೩ 

ಶಿವ, ಗುರುವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ ಗುರು . 

ಶಿವ, ಲಿಂಗವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ ಗುರು. 

ಶಿವ, ಜಂಗಮವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ ಗುರು. 

ಶಿವ, ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ ಗುರು. 

ಶಿವ, ಆಚಾರವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ ಗುರು. 

ಇಂತೀ ಪಂಚವಿಧವೆ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರಿದ 

ಮಹಾ ಮಹಿಮ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನು, 

ಎನಗೆಯೂ ಗುರು, ನಿನಗೆಯೂ ಗುರು , 

ಜಗವೆಲ್ಲಕ್ಕೆಯೂ ಗುರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮ರ್೪ || 

೧೫೪೪ 

ಶೀಲ ಶೀಲವೆಂದೇನೊ , ತನುಮನಧನವೆಂಬ ತ್ರಿಪುರವಿರಲು ? 

ಆ ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರವ ಮಾಡಿ ಭಸ್ಮಾಂಗಿಯಾದಲ್ಲದೆ 

ಶೀಲವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೫OIL 

೧೫೪೫ 

ಶೂಲದ ಮೇಲಣ ತಲೆಯ ವೈಭೋಗವನಾರು ಬಯಸಿದಡೆಲ್ಲಿಯದು ? 

ಉಂಬಡೆ ಒಡಲಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿಲ್ಲ , 



೪೬೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಅಂಗಭೋಗಕ್ಕೆ ಕರಚರಣಂಗಳಿಲ್ಲ . 

ಅಂಗವಿಲ್ಲೆಂಬ ಮಾತು ನಿಮಗೇಕೆ ? ಸುಡು, ಭಂಗ 

ಲಿಂಗ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! 1108011 

೧೫೪೬ 

ಶ್ರೀಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷೆಯಿಂದ ದಶವಿಧ ಲಿಂಗಂಗಳ ಪಡೆದು 

ಆ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ಪರತ್ವದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರ್ಪ 

ದಶವಿಧ ಚಿದ್ವಾಯುಗಳು , ದಶವಿಧ ಸುನಾದಗಳು, ದಶವಿಧಸತ್ಕರಣಂಗಳನ್ನು 

ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಮ್ಮಯಲಿಂಗದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ನೋಡಲು 

ಮಹಾಶರಣಗಣವಾರದ 

ಬಟ್ಟಬಯಲನಿಜಾಚರಣೆ ದೊರೆವುದು ನೋಡ! 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 11೮೫೨|| 

೧೫೪೭ 

ಶ್ರೀಗುರುವನರಿಯಲೆ ಬೇಕು, ಶ್ರೀಗುರುವನರಿಯಲೆ ಬೇಕು. 

ಅಂತಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ, ಅಂತಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. 

ಶ್ರೀಗುರುವನರಿದಲ್ಲದೆ ಇಹಪರಸುಖವನರಿಯಬಾರದು. 

ಅಂತಲ್ಲದೆ - ಶ್ರೀಗುರುವನು ಅರಿಯದವನೆ ಲಘು . 

ಶ್ರೀಗುರುವನು ಅರಿದಂಗೆ ಶ್ರೀಗುರು ಗುಹೇಶ್ವರ. 
II೮೫೩.11 

೧೫೪೮ 

ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಕಾಯವು, ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಪ್ರಾಣವು, 

ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಇಹವು, ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಪರವು, 

ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಗತಿಯು, ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಎನಗೆ ಮತಿಯು, 

ಶ್ರೀಗುರುಪಾದವೆ ಎನಗೆ ಘನತರ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಇದು ಸತ್ಯ . 
|| ೮೫೪|| 

୦୫୧ 

* ಶ್ರೀಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯನ ಪೂಾಶ್ರಯಮಂ ಕಳೆದು 

ಪುನರ್ಜಾತನಂ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, 

ಪಂಚಭೂತಕಾಯವ ಕಳೆದು 

ಪ್ರಸಾದಕಾಯವ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ , 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೬೧ 

ವಾಯುಪ್ರಾಣಿಯ ಕಳೆದು 

ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ , 

ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಲಸೂತಕ , ಎಲ್ಲಿಯ ಛಲಸೂತಕ , 

ಎಲ್ಲಿಯ ತನುಸೂತಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸೂತಕ 

ಎಲ್ಲಿಯ ನೆನಹುಸೂತಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾವಸೂತಕ , 

- ಇವನೆಂತೂ ಹಿಡಿಯಲಾಗದು, ಸದ್ಭಕ್ತನು. 

ಕುಲಸೂತಕವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಭಕ್ತನಲ್ಲ 

ಛಲಸೂತಕವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ 

ತನುಸೂತಕವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ 

ಮನಸೂತಕವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಲ್ಲ 

ನೆನಹುಸೂತಕವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಶರಣನಲ್ಲ 

ಭಾವಸೂತಕವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಐಕ್ಯನಲ್ಲ 

ಇಂತೀ ಸೂತಕವ ಮುಂದುಗೊಂಡಿಪ್ಪವರ 

ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೮೫೫|| 

೧೫೫೦ 

- ಶ್ರೀಮನ್ಮನದ ಕೊನೆಯಿಂದ ನೆನೆದ ನೆನಹು 

ಜನನ ಮರಣ ನಿಲಿಸಿತ್ತು . 

ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಉದಯ , ಭಾನುಕೋಟಿಯ ಮೀರಿ ಸ್ವಾನುಭಾವದುದಯ , 

ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯದೊಳಡಗಿದ ಭೇದವನು 

ಏನೆಂಬೆನು ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೮೫೬ || 

೧೫೫೧. 

ಶ್ರುತಿಯ ನಂಬದಿರೊ , ಶ್ರುತಿಯ ನಂಬದಿರೊ 

ಶ್ರುತಿತತಿಗಳು ಮುನ್ನವೆ ಶಿವನಡಿಯ ಕಾಣದೆ 

ಶ್ರುತಿ ` ಚಕಿತಮಭಿದತ್ತೆ ' ಎನ್ನುತ್ತ 

ಮುನ್ನ ವೆ ಅರಸಿ ತೊಳಲಿ ಬಳಲುತ್ತೈದಾವೆ. 

ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ ಹರಿಹರಿದು ಬಳಲದಿರೊ , 

ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆವಾರನಿಕ್ಕದಿರೋ , 

ವಸ್ತು ಭೂಮಧ್ಯದಲುಂಟೆಂದು ನೆನೆಯದಿರೊ . 

ವಸ್ತು ಭೂಮಧ್ಯದಲುಂಟೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೊ . 

ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲುಂಟೆಂದು ಹೊಲಬುಗೆಡದಿರೊ . 

ವಸ್ಸುವ ಕಾಬಡೆ, 



೪೬೨ 
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ಎನ್ನ ಸದ್ದು ರು ಅನಿಮಿಷದೇವನಂತೆ 

ನಿನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ವಸ್ತುನಿಶ್ಚಯವ ಕಂಡು 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗೊ ಮರುಳೆ. 11೮೫೭II 

೧೫೫೨ 

ಶ್ವೇತನ ಕರೆಯಬಂದ ದೂತರು , 

ರಂಭೆಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರಲು ಇನ್ನೇಕೆ ಮರವೆ ? 

ಇಹಕ್ಕೆ ದಿಟ ಪರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ; 

ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೫೮|| 

(ಶ್ವೇತ ಪೀತ ಕಪೋತ ಹರಿತ ಕೃಷ್ಣ) ಮಾಣಿಕವೆಂಬ ಆರು ವರ್ಣ . 

ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಈಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗುರು - ಎಂಬ 

ಆದು ಅಧಿದೇವತೆ, ಈ ಭೇದವನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ, 

ಉನ್ಮನಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದ 

ಅಮೃತಬಿಂದುವಿನೊಳಗಣ ಪ್ರಾಣವೆ ರೂಪಾಗಿ, 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಡಗೂಡಬಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 
|| ೮ || 

೧೫೫೪ 

ಷಡುದರುಶನ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ( ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಂಬ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಚಾಂಡಾಲಿಗಳು, 

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶಿಗಳು, 

ಶಿವಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲರು ಅಂಧಕರು , 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವಿಚಾರಿಗಳು. 

ಅವರಿವರ ಪರಿಯಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ, 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪರಿ ಬೇರೆ ! - 11೮೬OII 

೧೫೫೫ 

ಷಡರ್ಮಿಯಿಲ್ಲ ಷಡ್ವರ್ಗವಿಲ್ಲ 

ನಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೀನೆಂಬುದಿಲ್ಲ . 

ಏನೆಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲದಿಹುದೆ, ಚಿದಹಂಕಾರದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಯ್ಯಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೮೬೧II 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೬೩ 

೧೫೫೬ 

ಸಂಗದಿಂದಾಯಿತ್ತು ತನು , ಆ ತನುವಿನಿಂದಾಯಿತ್ತು ಮರವೆ, 

ಆ ಮರವೆಯಿಂದಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ನೀ ' ' ನಾ ' ಎಂಬುದು. 

ನೀನೆಂಬ ಬಹಿರಂಗವಂತಿರಲಿ, ನಾನೆಂಬ ಅಂತರಂಗವಂತಿರಲಿ 

ಈ ಉಭಯ ಭಾವವಲ್ಲದೆ, 

ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನನರಿದಹೆನೆಂಬುದು ವಿಪರೀತಭಾವ ! 

ಈ ಅರಿವು ಮರವೆಯಾಟದ ಭ್ರಾಂತು ಬಿಡದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ 

ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? 
11೮೬ ೨!! 

೧೫೫೭ 

ಸಂಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಹಂದೆ ಗೆಲಬಲ್ಲನೆ ಹೇಳಾ ? 

ನಿಂದ ನಿಲವಿನ ಘನಮಡುವ, ಕಂದ ಈಸಾಡಬಲ್ಲನೆ ಹೇಳಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿರಾಳದ ಘನವ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಕ ಬಲ್ಲನೆ ಹೇಳಾ ? || ೮೬೩ || 

ORROS 

ಸಂಗಿಯಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸಂಗಿಯಲ್ಲದ, 

ರೂಪಿಲ್ಲದನಿರೂಪಿಲ್ಲದ ಸುಳುಹು ನೋಡಾ! 

ದೈತವಿಲ್ಲದ ಅದೈತವಿಲ್ಲದ, 

ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಸ್ಲಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸುಳುಹು ನೋಡಾ! 

ನಡೆಯಿಲ್ಲದ ನುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಒಡಲಿಲ್ಲದ ಸುಳುಹು ನೋಡಾ! 

ಕಡೆ ಮೊದಲೆಡೆದೆರಹಿಲ್ಲದಖಂಡ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ 

ನಿರಾಳ ನಿಜೈಕ್ಯ ನೋಡಾ. II೮೬೪।। 

೧೫೫೯ 

ಸಂಸಾರವ ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದು, 

ನಿರಾಶಾಪದವ ಮಾಡಿ, 

ತಲೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಕುದಿದುಕೋಟಲೆಗೊಂಡು, 

ಮನೆ ಮನೆ ತಪ್ಪದೆ ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡಿ, 

ಉಂಡು, ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ತತ್ವವಬೋಧಿಸಿ , 

ಉದರವ ಹೊರೆವಂದು ಮುನ್ನವಿಲ್ಲ ಮರುಳಾ ? 



೪೬೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಹಾಡಿ ಒಡಲ ಹೊರೆವಂಗೆ, 

ಮುಕ್ತಿಯುಂಟೆ ಮರುಳಾ ? 

ಜಂಗಮದಂಗವು ನಿರ್ಗಮನಿ, 

ಭಕ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಜಂಗಮದ ನಡೆಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ, ಎಲೆ ಮರುಳಾ. 11೮೬೫|| 

೧೫೬೦ 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಶರಿಧಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಲು, 

ಅನುವನರಿದವಂಗೆ ಅಂಗವೆ ಹಡಗು, ಮನವೆ ಕೂಕಂಬಿಕಾರ. 

ಜ್ಞಾನ - ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗಾಳಿ ತೀಡಲು, ಸುಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲು 

ಬರ್ಪವು ಮೀನು, ಮೊಸಳೆ , ಅಷ್ಟಗಿರಿ, - ಜತನ. 

ಮೊತ್ತದ ಸಂಚಾರದ ಹಡಗು ತಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಚ್ಚರು, 

ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯದೆ. 

ಕತ್ತಲೆ ದೆಸೆ ಅತ್ತಲೆ ಪೋಗು; ಉತ್ತರನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭೆಯಿದೆ! 

ಸೆಟ್ಟಿ ಜತನ ! ಪಟ್ಟಣವಿದೆ, - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೮೬೬ || 

೧೫೬೧ 

ಸಕಲವನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ತೋರಿದನು . 

ಆ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗ ಸಕಲದೊಳಗೆ ತೋರಿದನು. 

ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯವತೋರಿತೋರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 

ಎನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನ ತೋರಿದನು, ತನ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ನ ತೋರಿದನು . 

ಮತ್ತೆ ಎರಡುವನು ಏಕಮಾಡಿ 

ಎನ್ನೊಳಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರನಾದನು ಹೊರಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿ ನಿಂದನು, 

ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗ ಬಸವಣ್ಣನು. 
11೮೬೭|| 

೧೫೬೨ 

ಸಕಳಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗ ಮನಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯವಾಗಿ, 

ಮನಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯವಾಗಿ, 

ಆ ಮಹಾಸ್ಥಲವೇ ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ 

ಇನ್ನು ಭಿನ್ನ ಭಾವಕ್ಕೆ ತೆರದೆಂಬುದುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವ ಬೆರಸಿ ಸಮರಸವಾದ ಬಳಿಕ 

ಎರಡೆಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ . 
- 11೮೬೮|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೬೫ 

೧೫೬೩ 

ಸಜ್ಜನಸನ್ನಹಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ , ಹೊತ್ತಿಗೊಂದು ಪರಿಯುಂಟೆ ಹೇಳಾ ? 

ಒಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಕಿಂಕಿಲವೆ ? 

ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರನಿಪ್ಪನಲ್ಲದೆ, 

ಪ್ರಪಂಚಿನೊಳಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೮೬೯ || 

೧೫೬೪ 

ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗದೊಳಗಾದೆಹೆವೆಂಬುದು ಎತ್ತಣ ವಾರ್ತೆ ? 

ಅದು ಹುಸಿನೋಡಾ. 

ಸಾಯದ ಮುನ್ನ ನಿಜವನರಿದು ಸ್ವಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲಡೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿದ ಶರಣರು ಒಲಿವರು ಕಾಣಾ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ . 11೮೭೦ || 

೧೫೬೫ 

ಸತಿಯ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣ . 

ಬ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣ . 

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಭವಗೆಟ್ಟನಯ್ಯಾ ಬಸವಣ್ಣ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ . 11೮೭೧|| 

೧೫೬೬ 

ಸತ್ತು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಕೂಡಿಹೆವೆಂಬಿರಿ, 

ಸಾಯದ ಮುನ್ನ ಸತಿಪ್ಪಿರಿ. 

ಎಂತಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯದ ಪರಿ ? 

ಎಂತಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರ ಪರಿ ? 

ಅಂಗದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಆರಿಗೂ ಇಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೭೨|| 

೧೫೬೭ 

ಸತ್ತು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಕೂಡುವುದುಳ್ಳಡೆ, 

ಸಾಯಲೆ ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೋಯಲೇಕಯ್ಯಾ ? 



೪೬೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವು ಸತ್ತು , ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡುವರು. 

ಲೋಕದ ದುರ್ಜನವ ಹೊತ್ತೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. - 11೮೭೩ !! 

೧೫೬೮ 

ಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ , ಅಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ , 

ಸಹಜವೂ ಇಲ್ಲ , ಅಸಹಜವೂ ಇಲ್ಲ , 

ನಾನೂ ಇಲ್ಲ , ನೀನೂ ಇಲ್ಲ . 

' ಇಲ್ಲ ' ' ಇಲ್ಲ ' ಎಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು! 11೮೭೪|| 

೧೫೬೯ 

ಸತ್ಯ ಶುದ್ದ ದೇವರ ನಂಬಲರಿಯದೆ, 

ಮಿಥ್ಯ ದೈವಂಗಳನೆ ನಂಬಿ, 

ಸತ್ತು ಹೋದರು ನಿತ್ಯವನರಿಯದೆ. 

ಎಲೆಂತರಿಯರು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನು. 11೮೭೫II 

೧೫೭೦ 

ಸದ್ಯೋಜಾತ ಬದ್ದ ಜ್ಞಾನಿ, ವಾಮದೇವ ಆತುರಜ್ಞಾನಿ, 

ಅಘೋರ ಕೋಪಜ್ಞಾನಿ, ತತ್ಪುರುಷ ಕ್ಷಣಿಕಜ್ಞಾನಿ, 

ಈಶಾನ್ಯ ಅತೀತಜ್ಞಾನಿ - [ಇದು] ಪರಿಯ ನೋಡಾ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳಜ್ಞಾನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ , 

[ ಆತನು ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋನಮೋ ಎಂಬೆನು. || ೮೭೬ || 

೧೫೭೧ 

ಸಮತೆ ಎಂಬ ಕಂಥೆ ತೊಟ್ಟು , ಸುಬುದ್ದಿ ಎಂಬ ಟೊಪ್ಪರವನಿಕ್ಕಿ , 

ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಾವುಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ, ತಮಂಧವೆಂಬ ಕುಳಿಯ ಬೀಳದೆ, 

ಕ್ರೋಧವೆಂಬ ಕೊರಡ ಎಡಹದೆ, ಮದವೆಂಬ ಚೇಳ ಮೆಟ್ಟಿದೆ 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಬಂದೆನು, 

ಭಕ್ತಿಭಿಕ್ಷವನಕ್ಕೆ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೮೭೭|| 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೬೭ 

೧೫೭೨ 

ಸಮಯವ ಬಿಡಬಹುದೆ ಅಯ್ಯಾ ? 

ಅಟ್ಟ ಅಶನವಾದಡೂ ಕಲಸುವದಕ್ಕೆ ಕೈ , ಉಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬೇಕು. 

ಉಂಬುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಸಂದೇಹವ ಹರಿದಲ್ಲಿ 

ಸಮಯ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎನಬೇಕು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬನ್ನಕ್ಕ , 

ಬಂಧ - ಮೋಕ್ಷವನರಿಯಬೇಕು ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯಾ . 
|| ೮೭೮|| 

೧೫೭೩ 

ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳು ನೆಗಳ ವೆಂದಡೆ 

ತಾ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅನ್ಯವಪ್ಪವೆ ? 

ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ 

ಪರಬ್ರಹ್ಮಶಿವನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉದಯಿಸಿತ್ತು ಎಂದಡೆ 

ಶಿವನಿಂದ ಅನ್ಯವೆನಬಹುದೆ ? 

ಇಂತಪ್ಪ ಅರಿವು,ನೀವುಕೊಟ್ಟ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 

ಅರಿದಪ್ಪುದಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೭೯ || 

೧೫೭೪ 

ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ. 

ನಾದ ಬಿಂದು ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. 

ಕಳೆ ಬೆಳಗು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ. 

ಅರಿವು ನಿರವಯವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ. 

ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ಶರಣಸ್ಥಲ. 

ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು ಬಯಲಿಲ್ಲದ ಭಾವ ಆಗಮ್ಯದ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ 

ಇಂತೀ ಷಡುಸ್ಥಲದಕೊರಡ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂದಂಗೆ 

ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಕುರುಹಿಲ್ಲ ತನಗೆ ತಾನಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮೮OI 

೧೫೭೫ 

ಸರ್ವಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವಪ್ಪ ಜಂಗಮದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ: 

ಅಖಂಡಬ್ರಹ್ಮದಬಯಲೆಲ್ಲಾ ತಾನಾಗಿ, ಸುಳಿಯಲೆಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗಮನಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾಸೆಯೊಳಗಿಲ್ಲದ ಅವಿರಳ ಜ್ಞಾನಿ ! 



೪೬೮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಕುರಿತೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಳಿವವನಲ್ಲ , ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯನು, 

ಉಳಿದ ಗಮನದ ತುರೀಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ಇರವು ! 

ಚತುರಾಕಾರದ ಭೂಮಿಯೆ ಸುಖತಲ್ಪ ಮಂಚ, ಆಕಾಶವೆ ಮೇಲುಕಟ್ಟು , 

ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರೆ ಉಭಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ! 

ಪರಿಣಾಮವೆ ತೃಪ್ತಿ , ದಿಕ್ಕುಗಳೆ ವಸನ, ಸದ್ಗುಣವಾಸನೆಯ ಪರಿಮಳ ! 

ನಕ್ಷತಂಗಳೆ ಪುಷ್ಪ , ಶಿವತತ್ವಕಾಂತಿಯೆ ಆವರಣ 

ತ್ರಿಗುಣಕೂಟವೆ ತಾಂಬೂಲ: ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ 

ಪ್ರಣವನಾದಗೀತ[ ದ] ಕೇಳಿಕೆ , 

ಇಂತೀ ಅಷ್ಟಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿಪ್ಪ ರಾಜಯೋಗಿ ಚರಲಿಂಗ, 

ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ವಾಣಿ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಮಾಯ ನಿರ್ವಸನಿ ಪರಮಜಂಗಮ ! 

ಇಂತಲ್ಲದೆ - ಕಾಯದಿಚ್ಛೆಗೆ ಸುಳಿದು ಕಳವಳಿಸಿ 

ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಪ್ಪ ವರೆಲ್ಲ ಜಗತ್ಪಾವನರಪ್ಪರೆ ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೮೮೧ | 

೧೫೭೬ 

ಸಹಜದಿಂದ ನಿರಾಲಂಬವಾಯಿತ್ತು , ನಿರಾಲಂಬದಿಂದ ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತು . 

ನಿರಾಳದಿಂದ ನಿರವಯವಾಯಿತ್ತು , ನಿರವಯದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿತ್ತು . 

ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದನೊಬ್ಬ ಶರಣ. 

ಆ ಶರಣನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಸದಾಶಿವನಾದ, 

ಆ ಸದಾಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನಾದ , 

ಆ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರನಾದ, ಆ ರುದ್ರನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾದ. 

ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ. 

ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದಾದವು ಸಕಲ ಜಗತ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ - 

ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕರಸ್ಥಲದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು. 
||೮೮೨!! 

೧೫೭೭ 

ಸಹಜವ ನುಡಿದಡೆ ಸೇರುವರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ. 

ಅಸಹಜಕ್ಕಲ್ಲದೆಲೋಕಭಜಿಸದು. 

ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಸುವನ (ಕಟ್ಟುವನ ?) ಕಂಡು ಒಡ್ಡರಾಮಯ್ಯನೆಂದಡೆ 

ಮುಳಿಸಿನಿಂದ ಲಿಂಗತನುವ ನೋಯಿಸುವರೆ ? 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಜಗದೊಳಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರಣ , 

ಶರಣರ ನೋವುಮರಳಿ, ಪಾತಕರ ತಾಗಿದಡೆ, 

ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೋಡಿನಗುತಿರ್ದನು. 
11೮೮೩ ।। 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೬೯ 

೧೫೭೮ 

ಸಹಭಾಜನ ಸಹಭೋಜನವೆಂದೆಂಬರು. 

ಭಾಜನವಾವುದು ಭೋಜನವಾವುದು ಎಂದರಿಯರು. 

ಭಾಜನವೆ ಅಂಗ, ಭೋಜನವೆ ಲಿಂಗ ! 

ಭಾಜನಸಹಿತ ಭೋಜನಮಾಡುವ ಹಿರಿಯರು, 

ಭಾಜನವನಿರಿಸಿ ಹೋದಡೆ ಅದೆ ಭಂಗ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೮೪ || 

೧೫೭೯ 

ಸಾಗರದೊಳಗಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, 

ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲವೆ? 

ಭವಸಾಗರದೊಳಗಿಪ್ಪ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಲೀಲೆ ಜಗನ್ಮಯವಾದಡೆ 

ನಾನು ಬೆರಗಾದೆನು ! || ೮೮೫|| 

೧೫೮೦ 

ಸಾವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಡ, ಸಾಯದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಡ. 

ಗುರುವಿಲ್ಲದೆಕೂಡಲು ಬಾರದು. 

ಇನ್ನಾವ ಠಾವಿಂಗೆ ಗುರು ಬೇಕು ? 

ಸಾವು ಜೀವ ಸಂಬಂಧದ ಠಾವತೋರಬಲ್ಲಡೆ 

ಆತನೆ ಗುರು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೮ || 

OROSO 

ಸಾವನ್ನಕ್ಕರ ಶವವ ಮಾಡಿದಡೆ, ಇನ್ನು ಕಾದುವ ದಿನವಾವುದು ? 

ಬಾಳುವನ್ನಕ್ಕರ ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಡೆ, ತಾನಹ ದಿನವಾವುದು ? 

ಅರ್ಥವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಅರಿವುತ್ತಿದ್ದಡೆ, ನಿಜವನೆಯುವ ದಿನವಾವುದು ? 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಸಾರಿದ ಬಳಿಕ 

ಇನ್ನು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಹಂಗೇಕೆ ? 

ತನಿರಸ ತುಂಬಿದ ಅಮೃತಫಲ ಒಮ್ಮಿಗೆತೊಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ನೋಡಿರೆ , 

ದೃಷ್ಟಾಂತವ ! 

ಬಸವಣ್ಣ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಥರು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವನೈದಿ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಯ್ಯಾ ! 11೮೮೭|| 



೪೭೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೫೮೨ 

ಸಾವಿರದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ತಾನಿಪ್ಪನು, 

ಕೆಂದಾವರೆಯ ಪುಷ್ಪದನೇಮವೆತೊ ? 

ಪುಷ್ಪ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯ ನೇಮವೆಂತೊ ? 

ಮುಟ್ಟಿದ ಪರಿಮಳವ ಮುಟ್ಟದೆಕೊಯ್ದ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ - ನಿಮ್ಮ ಶರಣ. 

. 

II೮೮೮! 

೧೫೮೩ 

ಸಿಡಿಲೊಡನೆ ಕಾದುವಂಗೆ ಕೊಡೆಯೊಂದು ಮರೆಯೆ ? 

ಪರ್ವತವ ಹೊರುವಂಗೆ ಸಿಂಬಿಯೊಂದು ಸಹಾಯವೆ ? 

ಸಕ್ಕರೆಯ ಸವಿವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಪದಾರ್ಥವೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಅರಿವುದಕ್ಕೆ ಕುರುಹು ಮುನ್ನೇಕೆ ? ||೮೮೯ || 

೧೫೮೪ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನುವ ನಿರ್ಬುದ್ದಿ ಮನುಜರು ಎತ್ತಬಲ್ಲರೊ , 

ಸದ್ಯೋಜಾತವದನನೆ ಬಲ್ಲ , 

ಪಂಚಭೂತವ ಮಾಡಿದ ಘನಕ್ಕೆ ಘನವ ತೋರಿದ 

ಫಣಿಯ ಮಣಿಯ ತೊಡಗಿದ 

ಚತುರ್ದಶಭುವನದ ಹವಣನಾರು ಬಲ್ಲರೊ ? 

ಒಳಗು ಹೊರಗುವ ತೋರಲಿಲ್ಲ ! 

ಮನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತಿಪ್ಪ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೇವರು ತಾನೆ ! 
110 € OII 

೧೫೮೫ 

ಸಿರಿಯಾಳ - ಚಂಗಳೆಯರಂತೆ ಶಿಶುವಧೆಯ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ , 

ನಂಬಿ - ಬಲ್ಲಾಳರಂತೆ ಕಾಮುಕತನವ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ , 

ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕಣ್ಣಪ್ಪನವರಂತೆ ಜೀವಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗಿಕ್ಕಿದ ತೊಡವು ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ! 
_ II೮೯೧|| 

೧೫೮೬ 

ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಸ್ತೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಡುವ ಪರಿ ಎಂತಯ್ಯಾ ? 

ಕ್ರೀ ಇಲ್ಲದ ನಿಃಕ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಿಜವ ಒಡಗೂಡು ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೊ ? 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ೪೭೧ 

ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಲಾಭ ಉಂಟೆ ? ಇದುಕಾರಣ 

ತನ್ನ ಹರಿವ ಮನವ ನಿಲ್ಲೆಂದು ನಿಲಿಸಿ, 

ಜಿ . ಗುಹ್ಯಾಲಂಪಟವ ಕೆಡಿಸಿ, 

ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧವಾದಲ್ಲದೆ ಶರಣರು ಮೆಚ್ಚರು. 

ಇಂತಿವನರಿಯದೆ; 

ಆಸೆ ಎಂಬ ಹೇಸಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಷವೆಂಬ ಹೆಣನ ಹೊತ್ತು 

ಹೇಸದೆ ಸತ್ಯರಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೮೯೨11 

೧೫೮೭ 

ಸುಖವನರಿಯದ ಹೆಣ್ಣು ಸೂಳೆಯಾದಳು , 

ಲಿಂಗವನರಿಯದ ಭಕ್ತ ಶೀಲವಂತ ಪ್ರಪಂಚಿಯಾದ . 

ಈ ಸೂಳೆಗೆ ಸುಖವುಂಟೆ ? ಈ ಶೀಲಕ್ಕೆ ಗತಿಯುಂಟೆ ? 

ಈ ಉಭಯರುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೮೯೩ || 

೧೫೮೮ 

ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಧ ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲದ ಮೃಗವು. 

ಒತ್ತಿದನು ಆ ಮೃಗವ ಇರುಬಿನಲ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯಾ . 

'ಸೋವೋವ' 'ಸೋವೋವ' ಎಂದೆನುತ್ತ ಒತ್ತಿದ ಮೃಗವು 

ಇರುಬುಗೊಂಡಿತ್ತು . 

ಇರುಬಿನ ಕುಳಿಯೊಳಗೆಕೊಲ್ಲದೆ ಕೊಂದನಲ್ಲಾ ಮೃಗವನು. 

ಅಳಿಯದೆ ಅಳಿದುದಲ್ಲಾ ! 

ಮಾಡಲಿಲ್ಲದ ಸಯದಾನ, ನೀಡಲಿಲ್ಲದಬೋನ 

ಅರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದ ತೃಪ್ತಿ ; ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ . 11೮೯೪|| 

೧೫೮೯ 

ಸುರಿವ ಜಲಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ( ನೆಲ ?), ಹೊಲೆಯೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಬಹುದೆ ? 

ಉರಿವ ಅನಲಂಗೆ ಶತಡೊಂಕು ಸಸಿನವೆಂಬುದುಂಟೆ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲೇಸುಕಷ್ಟವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೮೯೫|| 

೧೫೯೦ 

ಸುಳಿದು ಸುತ್ತುವ ವಾಯುವಿಕಾರದ ಸಂಸಾರದ ಸುಳುಹು, 

ಕಾಯವಿಕಾರದ ಕತ್ತಲೆ, ಮನೋವಿಕಾರದ ಮಾಯೆ , 



೪೭೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಕಾಮವಿಕಾರದ ಕಾಳರಕ್ಕಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯವಿಕಾರವೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಶುನಿಗಳು , 

ಭಾವವಿಕಾರವೆಂಬ ಭ್ರಮೆ - ಮೊದಲಾದ 

ಷಡ್ರಿಕಾರಂಗಳಿಗಾಸ್ಪದವಾದ 

ವಾಯುವಿಕಾರದ ವ್ಯವಹರಣೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ , 

ಅರಿಯೆನರಿಯೆ ನೆರೆ ಶಿವಪದವ. 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ನಿಜವನರಿದ ಬಳಿಕ , 

ಅರಿಯೆನರಿಯೆ ಲೋಕದ ಬಳಕೆಯ 11೮೯೬ || 

೧೫೯೧ 

ಸೂಳೆ ಹಲಬರನು ಉಳಿದಳೆಂದು ನಿಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ. 

ಪತಿವ್ರತೆ ತನ್ನ ಪುರುಷನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮುಖವ ನೋಡಿದಡೆ 

ಅವಳ ಚಾಂಡಾಲಗಿತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಲೋಕವೆಲ್ಲವು. 

ಕೀರ್ತಿವಾರ್ತೆಗೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಅದ ಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ . 

ಸಜ್ಜನ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಡಹಿದಡೆ ಅದ ಸೈರಿಸಬಾರದು ಕೇಳಾ. 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತ ನೀನೆ ಭಕ್ತನಾದ ಕಾರಣ 

ಮನ ನೊಂದಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೮೯೭11 

೧೫೯೨ 

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಲು , ಕಲ್ಲು ಕುಟಿಕನಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಾಯಿತಲ್ಲಾ 

ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಕೂಸ ಲಿಂಗವೆಂದು ಕೈವಿಡಿವ 

ವ್ರತಗೇಡಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 11೮೯೮|| 

೧೫೯೩ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲವಸಾನ ಕಡೆಯಾಗಿ ಅರಿವರಿವೆ ಜ್ಞಾನ, 

ಅಂತಪ್ಪ ಜ್ಞಾನವೆ ಚಿಹ್ಮ, ಆ ಚಿಹ್ಮ ಚಿದ್ಘನಲಿಂಗನೋಡಾ, 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

“ಸೃಷ್ಟಾದೈಕ್ಕಾಂತವಿಜ್ಞಾನೇ ಜ್ಞಾನಂಚಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಂ ! 

ತತ್ಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗಮಿತ್ಯೇವ ಭಾವಯೇತ್|| ” 

ಎಂದುದಾಗಿ , ನಿಮ್ಮನರಿದು ತನ್ನ ಮರೆದ 

ಪರಮ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ಪರಿಭವಂಗಳುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 11೮೯೯ || 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೭೩. 

೧೫೯೪ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಣ ಕಣಿಯ ತಂದು, ಅಷ್ಟತನುವಿನಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, 

ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬರಯ್ಯಾ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿಲೆಯಾದ, ಕಲ್ಲು ಕುಟಿಕನಕೈಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾದ, 

ಗುರುವಿನಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದ. 

ಇಂತೀ ಮೂವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೂಳೆಯ ಮಗನ 

ನಾನೇನೆಂದು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲಿ ? 

ಅದು ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಹೊಕ್ಕಿಹೆನೆಂಬವನು, 

ಅಸ್ತ್ರ ಸಮಾಧಿ ಜಲಾಂತರ ವನಾಂತರ ದಿಗಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಡೆ 

ಕುಂಭಿನಿಪಾತಕ ನಾಯಕನರಕ. 

ಕೈಯ ಲಿಂಗ ಹೋದಡೆ ಮನದ ಲಿಂಗ ಹೋದುದೆ ? – ಎಂದು 

ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದೆ ವ್ರತವು. 

ಇದ ಕಟ್ಟುವ ಭೇದವ, ಮುಟ್ಟುವ ಪಥವ 

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ 

ಮಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗವಣಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಪರವನೆಯ್ಲಿ ದೆನೆಂಬ 

ಲಜ್ಜೆಗೇಡಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ||೯೦OIL 

೧೫೯೫ 

ಸೆರಗ ಹಿಡಿದನು ಸೀರೆಯ ಹರಿದನು. 

ಹುಟ್ಟ ಮುರಿದನು ಕಂದಲನೊಡೆದನು. 

ಭಂಡನವ್ವಾ ಲಜ್ಜೆ ಭಂಡನವ್ವಾ 

ಕಂಡಡೆ ನುಡಿಸದಿರು ಎಲೆ ಮಾಯಾದೇವಿ. 

ಆಯುಷ್ಯ ಹಿರಿದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಿರಿದು, 

ಭವಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಯ್ಯಂಗೆ 

ಮೂಗಿಲ್ಲ ತಂಗಿ. || ೯ || 

೧೫೯೬ 

ಸ್ಪಟಿಕದ ಘಟದಂತೆ ಒಳಹೊರಗಿಲ್ಲ ನೋಡಾ! 

ವಿಗಡಚರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದೆನು. 

ನೋಡುವಡೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ, ಮುಟ್ಟುವಡೆ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕದು 

ಹೊದ್ದು ವಡೆ ಸಮೀಪ, ಸಾರಿದಡೆ ಅತ್ತತ್ತ ತೋರುತ್ತಿದೆ. 



೪೭೪ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಆಕಾರ ನಿರಾಕಾರವ ನುಂಗಿ 

ಬಯಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು ನೋಡಾ! 

ದರ್ಶನದಿಂದ ಅಮೃತಾಹಾರವಾಯಿತ್ತು , 

ಬೆರಸಿದಡೆ ಇನ್ನೆಂತೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! 

೧೫೯೭ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆವುದು ಚಿಹ್ನ ನೋಡಾ. 

ತಾನೆಂಬುದ ಅಳಿದು ಇದಿರೆಂಬುದ ಮರೆದು, 

ಭಾವದಗ್ಗ ವಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ . 

ನೀನೆಂಬುದ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತಾನೆಂಬುದ ನೀಕರಿಸಿ 

ಉಭಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸನ್ನ ಹಿತವಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ಪರತಂತ್ರ . 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರವೆಂಬೆರಡನೂ ವಿವರಿಸದೆ, 

ತನ್ನ ಮರೆದಿಪ್ಪಾತನೆ ಉಪಮಾತೀತನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ದೇಹವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ದೆಹಿಗಳೆಂಬುದು 

ಇಂದೆನಗೆ ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 11೯0೩ || 

೧೫೯೮ 

ಸ್ವಸ್ಥ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ಅತ್ತಿತ್ತ ಚಲಿಸದೋಸರಿಸದೆ 

ನೆಟ್ಟೆಲುವು ನೆಟ್ಟನೆ ಮಾಡಿ, 

' ಅಧೋಗಮನ' ವಾಯುವನೂರ್ಧ್ವಮುಖವಂ ಮಾಡಿ 

ಮನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸಿ, 

ಚತುಃಪದ ಮಧ್ಯಪೀಠದೊಳಿಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಲಿಂಗವು, 

ಕಾಣುತ್ತಿರಲಾ ಬೆಳಗು ಮೂರುಲೋಕವನ್ನಾವರಿಸಿ 

ಕತ್ತಲೆ ಹರಿದು ಬೆಳಗುಳಿದು, 

ಉದಯಾಸ್ತಮಾನವೆಂಬೆರಡರಿಯದಿರ್ದ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೯೦೪|| 

೧೫೯೯ 

ಸ್ವಸ್ಥ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ನಿಟ್ಟೆಲುವ ಮುರಿದು 

ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹಿಂದಣ ಬಟ್ಟೆಯ ತೆಗೆದು, 

ಅಮೃತವ ಉಂಡಿಹೆನೆಂಬವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡಿಂಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ . 

' ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಲ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ನೋಡಲು 

ಮುಟ್ಟಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಠಾವುಂಟೆ ? 

ಸ್ಥಾನಮಾನವೆಂಬ ಮಾತಿಂಗೆ ದೂರವಾದ ಘನವ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೭೫ 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಕಾಣಬಹುದೆ ? 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು 

ಕಲ್ಪಿತಕ್ಕೆ ದೂರಕೇಳಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾ. 
೯೦೫ || 

೧೬೦೦ 

ಸ್ವಾನುಭಾವದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಗಿರಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಗಿರಿಯ ಮೇಲೆರಡು ರತ್ನ ಹುಟ್ಟಿದವು. 

ಆ ರತ್ನಂಗಳನರಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು, ಅವು ತನ್ನನವಗ್ರಹಿಸಿದವು. 

ಒಂದು ರತ್ನ ಅಂಗವನವಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು , 

ಮತ್ತೊಂದು ರತ್ನ ಪ್ರಾಣವನವಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು . 

ಆ ರತ್ನಂಗಳ ಪ್ರಭೆ ತಾನಾದ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರ ನಿಲವಿಂಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೯0 | | 

೧೬೦೧ 

ಸ್ಥಿರಾಸನದಲ್ಲಿರ್ದು ಸ್ವರವು ನಾಲ್ಕರ ನೆಲೆಯರಿದು 

ಉರವಣಿಸುವ ಪವನಂಗಳ ತರಹರಿಸಿ 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನೊಂದು ಮುಖವಂ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿ 

ಹಾರುವ ಹಂಸೆಯ ಬೋಧಿಸಿ ನಿಲಿಸಿ 

ಪರಮಾಮೃತದ ಕುಟುಕನಿಕ್ಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿರ್ದೆನಯ್ಯ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ . 

ದಾಸೋಹವಳಿದು ಸೋಹವಾಗಲು, 

ಹಂಸೆಯ ಗತಿಗೆಟ್ಟು ಪರಮಹಂಸವಾಗಿ ಸೋಹಂಸೋಹಂಸೋಹಂ ಎಂದುದು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೯0೭11 

೧೬೦೨ 

ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗೆ ಕಿವುಡನಾಗಿರಬೇಕು. 

ಪರಧನ ಪರಸತಿಯರಿಗೆ ಅಂಧಕನಾಗಿರಬೇಕು. 

ವಾಕಿನಿಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿವ ಕುತರ್ಕಿಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಾಗಿಯ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಮೂಗನಾಗಿರಬೇಕು. 

`ಒಂದು' ಎಂದು ಅರಿದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾ ಮರೆದಿರಬೇಕು. ||೯೦೮|| 



೪೭೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೬೦೩ 

ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಹಸಿವ ಕಳೆದು, 

ನಿಜದಲ್ಲಿ ಒರಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕಳೆದು, 

ನೋಡಿನೋಡಿಸುಖಂಬಡೆದೆನಯ್ಯಾ , 

ಗೋಹೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ವಿರಹದಲ್ಲಿ , ಕಂಗಳೆ ಕರುವಾಗಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ . ೯೦೯ || 

೧೬೦೪ 

ಹಗಲು ನಾಲ್ಕು ಜಾವ ಅಶನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. 

ಇರುಳು ನಾಲ್ಕು ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. 

ಕಂಡವರ ಕಂಡು ಮಂಡೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಬುವರು. 

ಉಂಬುವರ ಕಂಡು ಉಂಬುವರು. 

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರುಷಕ್ಷೇತ್ರ, 

ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರವೆಂಬುದಲ್ಲದೆ 

ತಮ್ಮ ನಿಧಾನವ ಸಾಧಿಸುವ ಭೇದವನರಿಯದೆ 

ಷಡುಸ್ಥಲಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತರಲ್ಲಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೯೧೦ || 

೧೬೦೫ 

ಹಠಯೋಗ ಲಂಬಿಕೆಯೆಂದು ಆಕುಂಚನವೆಂದು 

ವಜ್ರ, ಅಮರಿಯ ಕಲ್ಪವೆಂದು ಮಲಮೂತ್ರಂಗಳ ಸೇವಿಸುತ್ತ 

ಇದು ಪೂರ್ವ ನವನಾಥಸಿದ್ಧರ ಮತೋಕ್ತವೆಂದು 

ಕಾಪಾಲಿಕಾಚರಣೆಯ ಆಚರಿಸುವವರಲ್ಲ ಶರಣರು. 

ಮೇಣು, 

ತಲೆಯೊಳಗಣ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಶ್ಲೇಷ್ಯವತೆಗೆದು 

ಅಮೃತವೆಂದು ಬಿನುಗು ದೃಷ್ಟವ ತೋರುವರಲ್ಲ ಶರಣರು. 

ದ್ರವಿಸುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುವಿನ ಫಲರಸಕ್ಷೀರ ಮೃತ ಮೊದಲಾದವ ಸೇವಿಸುತ್ತ 

ಅನ್ನವ ಬಿಟ್ಟೆವೆಂಬ ಭೂತಚೇಷ್ಟಕರಲ್ಲ ಶರಣರು. 

ಇಂತಿವೆಲ್ಲವುಕಾಕು ಸಟೆ ಭ್ರಾಂತೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿರ್ಧರ ನಿಜದಿ ನಿಂದರು , 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. - 
II೯III 

೧೬೦೬ 

ಹರನ ಕರುಣವ ಪಡೆದ ಸಾಮರ್ಥವ ಬಲುಹಿಂದ, 

ಶಿವಶರಣರೊಡನೆ ಸೆಣಸಿದಡೆ ಲೇಸುಂಟೆ ? 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೭೭ 

ಅಘಟಿತಘಟತರಿಗೆ ಅಘಟಿತರುಂಟುನೋಡಾ! 

ನೊಸಲಲೊಬ್ಬ ಕಣ್ಣ ತೆಗೆದಡೆ, 

ಅಂಗಾಲಲೊಬ್ಬ ಕಣ್ಣ ತೆಗೆವನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ಉಪಮಾತೀತರು. 
11೯೧೨!! 

೧೬೦೭ 

ಹರಹರಾ ನೀವಿಪ್ಪ ಠಾವನರಿಯದೆ, 

ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಮಾಡುವರ 

ದಿಟ್ಟತನವ ನೋಡಾ! 

ಶಿವಶಿವಾ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುಖವನರಿಯದೆ 

ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವ ನಿಮಗರ್ಪಿಸಿ 

ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡೆವೆಂದೆಂಬವರ ಎದೆಗಲಿತನವ ನೋಡಾ! 

ಹಗರಣದ ಹಣ್ಣ ಮೆದ್ದು ಹಸಿವು ಹೋಯಿತ್ತೆಂದಡೆ 

ಆರು ಮೆಚ್ಚುವರು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
11೯೧೩ || 

Ozoes 

ಹರಿವ ನದಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲು. 

ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಾಲಗೆ. 

ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುಖ (ಕೈ ?) 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ, 

ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ! ||೯೧೪ || 

೧೬೦೯ 

ಹರಿಹರಿ ಎಂದಡೆ ಹರಿದರಯ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬರು ಪರಿಚಾರಕರು 

ಹರಿದು ಬಂದು ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಬಿಜಯಂಗೆಯ್ಲಿ ಎಂದೆನೆ 

ಬಿಜಯಂಗೆಯ್ಯದಿರಲು, ಕರವಾಳ ಶಿರಕಿಕ್ಕಿ ಸೆಳೆದುನೋಡಿದರು. 

ನಿರವಲಯ ತನು ಖಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದೆ ? 

ಹಿರಿಯರಾರೊ ? ಕಿರಿಯರಾರೊ ? ಭಕ್ತಿಯ ಸಕೀಲವ ಬಲ್ಲವರಾರೊ ? 

ಶಿರ ಹೋದಬಳಿಕ ಸರವೆಲ್ಲಿಯದೊ ? ಸಬುದವೆಲ್ಲಿಯದೊ ? 

ಶಿವಶರಣರ ಅಂತರಂಗವನರಿಯದೆ ಮರುಳಾದನು ನೋಡಾ 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನು ! ||೯೧೫11 



೪೭೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೬೧೦ 

ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂತೆ, ಹೇಸದೆ ಅವರನಾರೈದ ತನುಸಮರ್ಥವು 

ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಅಳವಡುವದು ? ಮುನ್ನಾರಿಗೆ ಅಳವಡುವದು ? 

ಇನ್ನು ಎನ್ನಳವೆ ನಿಮ್ಮುವನು ತಿಳಿಯಲು ? | 

ಮುನ್ನಿನ ಸುಕೃತ ಉಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ದೊರೆಕೊಂಡಿತ್ತು ! 

ಇನ್ನು ನಮ್ಮನಿಳಿಯ ಬಿಡದೆ, ಎನ್ನು ವನು ಇವನೆಂದು ವಿವರಿಸಿ, 

ಎನ್ನ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತೆಗೆ ಕರುಣಿಸಿ. 

ಎನ್ನ ಮಾತಾಪಿತ - ಗುಹೇಶ್ವರಾ, 

ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಮಡಿವಳ ಮಾಚಯ್ಯನಿಂದ ಬಯಲಾದೆನು, 

ಮುಕ್ತನಾದೆನು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದಿಂದ ! || ೯೧೬ || 

೧೬೧ 

ಹವಣದಶಾಖೆಯ ಕಪಿ ಹಿಡಿಯಲೊಲ್ಲದು. 

ಗಮನವಿಲ್ಲದ ಏಕಶಿಶು ನುಡಿಯಲರಿಯದು. 

ಪ್ರಭಾವಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಉಲಿಯದು ಕುಕ್ಕಟ. 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧದ ಭೇದವನೋಡಿರೆ ಭಕ್ತರಪ್ಪಡೆ! 

ಹೂ ಮಿಡಿಯ ಹರಿದಡೆ ಹಣ್ಣಪುದೆ ? 

ಹಸಿವು ತೃಷೆ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಅದೈತ ಉಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ? 

ತನ್ನ ಮರೆದು ಲಿಂಗವ ಮರೆವುದು, 

ತನ್ನ ಮರೆಯದೆ ಲಿಂಗವ ಮರೆವ ಯೋಗವಿನ್ನೆಂತಾದುದೊ ? 

ಸುಡು, ಸುಡು, ಅವಂದಿರು ಗುರುದ್ರೋಹಿಗಳು ಆಚಾರಭ್ರಷ್ಟರು. 

ಈ ಉಭಯ ತನುಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾಗದನ್ನಕ್ಕ ; 

ಸಯೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಲಿಂಗದಾಸೋಹವ. 

ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಜಂಗಮದಾಸೋಹವ. 

ತನು ಕರಗದೆ ಮನ ಬೆರಸದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ರತಗೇಡಿಗಳ 

ಎನಗೆತೋರದಿರಾ ಗುಹೇಶ್ವರ. 
11೯೧೭|| 

೧೬೧೨ 

ಹಸಿದ ಕಾಳೊರಗನ ಹೆಡೆಯ ನೆಳಲಲಿ ಕಾಳಂಧನೆಂಬ ಕಪ್ಪ ! 

ಅಂತಹ ಕಾಳೊರಗನ ಏಳ ನುಂಗಿತ್ತು . 

ಅದರ ಬೇಳುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ! 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣವಾಯಿತ್ತು ! 
_ ||೯೧೮।। 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೭೯ 

೧೬೧೩ 

ಹಸಿವ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಳಿವಾತ ಜಂಗಮವಲ್ಲ . 

ಹಸಿವ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಳಿಯಲದೇಕೆ ? 

ಹಸಿವೆಂಬುದೆ ತನುಗುಣಲಕ್ಷಣಕೆ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿಹುದು. 

ಆ ತನುಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಿದಲ್ಲದೆ ಜಂಗಮವಲ್ಲ . 

ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ? ಹಸಿವ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸುಳಿವುದಕ್ಕೆ ತೆರನುಂಟು. 

ಉಂಡರೆ ಹಂಗಿಗನೆ ಶಿವಯೋಗಿ? 

ಅನುವರಿದುಣಬಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನವನೆಂಬೆನು. 

ಅನುವನರಿಯದೆ ಭಕ್ತನ ಹರುಷವ ಮುರಿದು ಉಂಡರೆ , ಕೊಂಡರೆ 

ಬ್ರಹ್ಮನವನಲ್ಲದೆ ಅವ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ . 

ಅನುವನರಿಯದೆ ಭಕ್ತನ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿ ಉಂಡರೆ, ಕೊಂಡರೆ 

ಹರಿಯವನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ . 

ಅನುವನರಿಯದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆಕೋಪವ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಉಂಡರೆ, ಕೊಂಡರೆ 

ರುದ್ರನವನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ . 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ತೆರೆನನರಿಯದೆ ಉಂಬವರೆಲ್ಲರು ತ್ರಿವಿಧ ಭಾಜನರು ಕಾಣಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ! || ೯೧೯ || 

೧೬೧೪ 

ಹಸಿವುತೃಷೆ ವಿಷಯ ವ್ಯಸನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳವರು 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರೆಂತಪ್ಪರೆ ? 

ಅರಿದರಿದು ಆಚರಿಸಲರಿಯದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಲ್ಲ . 

ಅರಿದನಾದಡೆ ಹಸಿವ ಮಿರಿ ಉಂಬ, ತೃಷೆಯ ಮೀರಿ ಕೊಂಬ , 

ವಿಷಯವನಾಳಿಗೊಂಬ , ವ್ಯಸನವ ದಾಂಟಿ ಭೋಗಿಸುವ. 

ಇದನರಿಯದಲೆ ಚರಿಸುವಕೀಟಕ ಮಾನವರ ಕಂಡು 

ಎನ್ನ ಮನ ನಾಚಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. | ೯೨೦ || 

೧೬೧೫ 

ಹಸಿವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಡದು, 

ಸೀತ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಉಪಾಧಿಕೆ ಬಿಡದು, 

ಮಾತುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಬಿಡದು, ನಿದ್ರೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಸತಿಯ ಸಂಗ ಬಿಡದು. 

ಇದು ಕಾರಣ 

ಕ್ಷುಪ್ತಿಂಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ , ಸೀತಕ್ಕೆ ರಗಟೆ, ಮಾತಿಂಗೆ ಮಂತ್ರ , 



* ೪೮೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಶಯನಕ್ಕೆ ಶಿವಧ್ಯಾನವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ 

ಗುರುವಚನವ ಮೀರಿ ನಡೆವವರಿಗೆ 

ಪರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ದೊರೆಕೊಳ್ಳದುನೋಡಾ. 

ಇದು ಕಾರಣ 

ಗುರುವಾಜ್ಞೆಯ ಮೀರಿ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆವವರ 

ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿರಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೯೨ || 

೧೬೧೬ 

ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಿನ ಠಾವ ದಾಸಯ್ಯ ಬಲ್ಲ . 

ಉಂಬಉಡುವ (ಊಡುವ ?) ಠಾವ ಸಿರಿಯಾಳ ಬಲ್ಲ . 

ಕೊಂಬ ಕೊಡುವ ಠಾವ ಬಲ್ಲಾಳ ಬಲ್ಲ . 

ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಠಾವ ಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲ . 

ರುಚಿಯ ಠಾವ ಬಂಕಯ್ಯ ಬಲ್ಲ . 

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವ, 

ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೆ ಬಲ್ಲ . | ୧୬୬ 

- ೧೬೧೭ 

ಹಾಳುಮನೆಯ ಹೊಸತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂದಿದ್ದು , 

ಆರೂ ಬಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ನೋಡುತ್ತ , 

ಆರಿಂಗಾಗದಿರವು ನಮಗಾಯಿತ್ತೆನುತಲಿ, ಆರಯ್ಯ ಬಂದವರಿಗೆ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲ ! 

ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಬಂದವರು ,ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂಬವರು, ಮೇಲು ತಲೆ ಇದ್ದವರು ನುಡಿವಾಗ 

ಮಾರಾರಿಯ ಬೆಳಸ, ಆರಯ್ಯ ಸಂತವಿಡುವರೆಂದಡೆ - 

ಸಾರಾಯಂಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನಾರಿಗಹುದು ಹೇಳಾ ? 

ಸಂತೆಯ ಗುಡಿಲ ಸೂಳೆಗೆ ಕೊಂತವ ಕೊಟ್ಟಡೆ 

ಎಂತು ಬಚ್ಚಿಡಬಹುದು ? 

ಮರುಳುತನವು, ಶಂಕಿಸಿತು ಎನ್ನ ಮನವು, 

ಹಿಂದು ಮುಂದು ಕೂಡುವರಿಲ್ಲೊಂದು ಉಮ್ಮಳದಲ್ಲಿ . 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು 

ನಿರುಪಮಸುಖಿಯಾದೆನು . || ೯ || 

೧೬೧೮ 

ಹಿಂದಳದನೊಂದು ಮಾಡಿ ಸಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ 

ನಿಂದ ನೆಲವತೋರುವ ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 
೪೮೧ 

ಮುಂದಿರ್ದ ಕೂಸಿನ ಸಂದ ಸರ ಒಂದಾಗಿ ಎರಡೊಂದಾದ 

ಘನಮಹಿಮ ಬಸವಣ್ಣನನೇನೆನ್ನಲಿ ? 

ಮೂರುಮೂರನೆ ಮಾಡಿ, ಆರು ಆರನೆ ತಂದು, 

ಬೇರೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಹತ್ತು ಹತ್ತನೆಕೂಡಿ ಧಾತು ಧಾತುವ ಬೆರೆಸಿ 

ಕಳೆಕಳೆಗಳೊಂದಾದ ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! 

ಕೃತಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರಯುಗವಿಲ್ಲದಂದು 

ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ಜಂಗಮಸ್ಥಲ ಪ್ರಸಾದಸ್ಥಲವಿಲ್ಲದಂದು; 

ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ಬಸವಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪವಯ್ಯಾ! 

ಅಂದು ಲಿಂಗದಲಿ ಅನಿಮಿಷ, ಇಂದು ಜಂಗಮದಲಿ ಅನಿಮಿಷ 

ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದಾದ ಗುರುವೆಂದರಿದೆನಾಗಿ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಅಮಳೋಕ್ಯ ಸಂಗನಬಸವಿದೇವನ 

ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣು. fl೯೨೪ || 

೧೬೧೯ 

ಹಿಂದೆನ್ನ ಗುರು ಅನಿಮಿಷಂಗೆ ಲಿಂಗವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂಬ ಸೂತಕ ಬೇಡ. 

ಅಂದು ಅನಿಮಿಷನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದುದ ತೆಕ್ಕೊಂಡನೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಡ. 

ಹಿಂದು ಮುಂದೆಂಬ ಸಂದಳಿದು, ನಿಜದಲ್ಲಿ ಭರಿತನಾದ ಬಳಿಕ , 

ಕೊಡಲುಂಟೆಕೊಳಲುಂಟೆ ಹೇಳಾ ? 

ಹಿಡಿವಡೆ ಸಿಕ್ಕದು, ಕೊಡುವಡೆ ಹೋಗದು, 

ಎಡೆಯಾಟದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದು ನೋಡಾ, 

ರೂಪಿನ ಸಂಚವಕೆಡಿಸಿ ನಿರೂಪುಸಯವಾಯಿತ್ತು ನಿನಗೆ . 

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ನಿನಗಿನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡಲುಂಟೆ 

ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ ? ||೯೨೫ || 

೧೬೨೦ 

ಹಿರಿದೊಂದು ಮಾರಿಮಸಣಿಯ ಕೈಯಿಲ್ಲದಮೋಟ ಹಿಡಿದನು. 

ಉಲಿವ ಕಮಲದಲುದಕವಿರ್ದುದು, ಕುಡಿವವರಿಲ್ಲದೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು. 

ನರರು ಸುರರು ಅಧಿದೇವತೆಗಳು, ಕುಲವನರಸುತ ಕೂಗುತೈದಾರೆ. 

ತನ್ನ ಸುಳುಹಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ, 

ತಾನೆ ಬೆರಗಾದನು ಗುಹೇಶ್ವರ! 11೯೩ || 



೪೮೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೬೨೧ . 

ಹಿರಿಯರನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾತನನರಿಯಿರೊ , 

ಹಿರಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ? 

ಇಂದು ಎಂದೇನೊ ? ನಾಳೆ ಎಂದೇನೊ ? 

ಎಂದೂ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ? 

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಸಂಯೋಗ 

ಇದ ಬೇಗನರಿಯಿರೊ ಹಿರಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿರಾ. 11೯೨೭ || 

೧೬೨೨ 
SS - S 

- ಇಲ್ಲಿ ೩೬} S + J + 

ಹುಟ್ಟು ಬಂಜೆಯ ಮಗನೊಬ್ಬ ಈಯದೆಮ್ಮೆಯ ಗಿಣ್ಣವ ಬೇಡಿದನು. 

ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಮರನನೇರಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣ ಮೆಲಿದನು. 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ ಇಳಿ ಎಂದಡೆ ಅಳದಾನೆ ! 11೯೨೮|| 

೧೬೨೩ 

ಹುಸಿಯಿಲ್ಲದ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ, 

ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಯ ಭಸ್ಮವ ಮಾಡಿ ಆ ಗೂಡನೆಯೇ ನುಂಗೆ , 

ಶಿಶು ತಾಯ ಬೆಸಲಾಗಿ , ತಾಯಿ ಶಿಶುವ ನುಂಗೆ, 

ಶಿಶುಕೋಪದಿಂದ ತಾಯನೆಮ್ಮೆ ನುಂಗೆ, 

ಹೊಸ ದೇಶದಿಂದೊಬ್ಬನಾರಯ್ಯ ಬಂದಾತ 

ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಿಬ್ಬರನೆಯ್ದ ನುಂಗೆ 

ಬಸವ ಚನ್ನಬಸವ ಅನಿಮಿಷ ಗುಹೇಶ್ವರ ಸಹಿತ 

ಶಿಶುವಿನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೆ ಸುಖಿಯಾದರು ! ||೯೨೯ || 

೧೬೨೪ 

ಹೂ ಮಿಡಿಯ ಹರಿದು ಒತ್ತಿ ಹಣ್ಣ ಮಾಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಹಣ್ಣಾಗಬಲ್ಲುದೆ? 

ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ ನನೆಯನರಳಿಸಿ ಮುಡಿದಹೆನೆಂದಡೆ ಸೌರಭ ಉಂಟೆ? 

ಶಿವಶರಣರ ನಿಲವು ಕಾಂಬ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಬಹುದಲ್ಲದೆ 

ಎಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಬಹುದೆ ? ಅಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅಪ್ಪುದು. 

ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರ ನಿಲವ ಕಂಡ ಬಳಿಕ 

ಮರಹು, ಬೆಳಗ ಕಂಡ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ 

ನೋಡನೋಡ ಹರೆವುದು ನೋಡಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ . 11೯೩OID 



ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೬೨೫ 

ಹೂವ ಹೊಯ್ಯ ಹೋಗಿಕರಡಿಗೆಯ ಮರೆದೆ; 

ಪೂಜಿಸ ಹೋಗಿ ಲಿಂಗವ ಮರೆದೆ. 

ಗಾಡಿಗರೊಡನಾಡಿ ಜೇನನಳಿದು ತುಪ್ಪವ ಮರೆದೆ. 

ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ ಮರೆದೆ. ||೯೩೧ || 

೧೬೨೬ 

ಹೂವಕೊಯ್ಯ ಹೋದಡೆ, ಹೂವಿನ ಮೇಲೊಂದು ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . 

ಹೂವಿನ ಸೊಂಪುವನಾರೂ ಕಂಡವರಿಲ್ಲ . 

ಹೂವಿನ ಗುಂಪವನಾರೂ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ . 

ಹೂವಕೊಯ್ಯದೆ ಗಿಡವ ಕಡಿಯದೆ 

ನೇಮ ಸಂದುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೯೩೨ || 

೧೬೨೭ 

ಹೂವಿನ ಮೇಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಹುಟ್ಟಿ, 

ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲಾರು ಬೆಟ್ಟ ಹುಟ್ಟಿದವು. 600 

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣವರು ಕಲ್ಲನಿರಿಸಿ ಆರೂ ಕಾಣರು ! 

ಒಂದು ಗಿರಿ ನೂರನಾಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮುಖವು. 

ನಾನೊಂದು ಮುಖದಲಿ ಇದ್ದೇನೆಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೯೩೩ || 

೧೬೨೮ 

- ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಬೆಳಗಿನಿಂದ 

ನಾಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ಜಿಹೈಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ. 

ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ತ್ವಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ . 

ಇಂತೀ ಷಡ್ವಧಲಿಂಗವನು 

ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು [ ಮಹಾಲಿಂ] ಗವಾದೆನು 

ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೯೩೪ || 



೪೮೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೬೨೯ 

ಹೆಣ್ಣ ನಂಬಿ ತನು ಮನ ಧನವನಿತ್ತೆಯಲ್ಲಾ ಎಲೆ ಮನವೆ ? 

ಇದ್ದುದನೆಲ್ಲವ ಕೊಂಡು ಬತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ತಲೆಯ ಬೋಳಿಸಿ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬಗಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಂಡಾ ! 

( ನಿನ್ನ ?) ಮುಂದೆ ಮನಕೆ ಬಂದ ಪುರುಷನ ನೋಡುವಳು ಕಾಣಾ. 

ಮತ್ತವಳ ನಂಬಿ ನಚ್ಚು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಭಂಡ ಮನವೆ ! 

ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾಟಿಯ ತೊರೆದು ಕುಡು ಭಕ್ತಂಗನೆಗೆ ತನು ಮನವ 

ಮುಕ್ಕಂಗನೆ ನಿನಗೊಲಿವಳು . . 

ಬೇಗ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣ ಜಾಡಿಸಿ, ತಲೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಜಾಡಿಗಂಬಳಿಯ ಮುಸುಕಿಟ್ಟು 

ಕರ್ಪರ ಒಂದರೊಳು ದೇಶಾಂತರಿಯಾಗು, 

ಜಡನ ತೆಗಳಿಸಿ ( ಜಡವತಿಗಳಿಸಿ ?) ಮುಂದೆ ಲಿಂಗವಣೆ ಕಾಣಾ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
|| ೯೩೫ || 

೧೬೩೦ 

' ಹೆಸರು ಹಾಲಯ್ಯ ಎರೆದುಂಬುದಂಬಿಲ' ಎಂಬ 

ಲೋಕದ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ದಿಟವಾಯಿತಲ್ಲಾ ! 

ಮಾತು ಕಲಿತು ಮಂಡೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು 

ಊರ ಮಾರಿಯ ಮರನೇರಿದಂತೆ 

ಮಾಯೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 

ಘಟಸರಣಿಯ ಪಶುಗಳು ಜಂಗಮವೆಂದು ಸುಳಿವ 

ನಾಚಿಕೆಯ ನೋಡಾಗುಹೇಶ್ವರ. 
||೯೩೬ || 

೧೬೩೧ 

ಹೇಳಿ [ ] ಹೇಳಿ [ ಹೆ] ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ 

ಮೂರರ ಹೊಲಿಗೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಆರಮಾಡಬೇಕು. 

ಆರರ ತಿರುಳ ತೆಗೆದು ಒದೂರೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಐದರ ಮುಸುಕನುಗಿದು, ಐದರ ಕೆಳೆಯ ಕೆಡಿಸಿ 

ಐದರ ನಿಲವನಡಗಿಸಿ, 

ಮೂರರ ಮುದ್ರೆಯನೊಡೆದು, ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ 

ಮೂರು ಮುಖವು ಒಂದೆ ಭಾವವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಈ ಭೇದವನರಿಯದೆ ಸುಳಿವವರ ಕಂಡು 

ಬೆರಗಾದನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೯೩೭ || 



೪೮೫ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು 

೧೬೩೨ 

ಹೊಟ್ಟು ಜಾಲಿಯ ತುತ್ತತುದಿಯ ಮೇಲೊಂದು 

ಚೌಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಕಳಾಪ್ರವೀಣವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣ. 

ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೊಬ್ಬ ತಳವಾರ 

ಹುಟ್ಟು ಬಂಜೆಯ ಮಗ ಮರೆದೊರಗಲು, 

ಐದು ಆನೆಯ ಕಳ್ಳರೊಯ್ದರು, ಐದು ಒಂಟೆ ಹುಯ್ಯಲು ಹೋದವು 

ಅರೆಮರುಳಂಗೆ ನೆರೆಮರುಳ ಬುದ್ದಿಯ ಹೇಳುತ್ತಿರ್ಪುದ ಕಂಡೆ. 

ಕುರುಬ ಕುರಿಯ ಹಾಲ ಕರೆದು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಕ್ಕೆ 

ಹಾಲುಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕ ಹಾಲ ಬೆಕ್ಕು ಕುಡಿಯಿತ್ತು, 

ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಳುತಿರ್ದ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

BYD 

11೯೩೮ || 

೧೬೩೩ 

ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಸತ್ತುದೊಂದುಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ 

ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತುದೊಂದು ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ 

ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತುದೊಂದುಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ 

ನೀ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸತ್ತವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 11೯೩೯ || 

ಹೊನ್ನೆ ೦ಬ ಕಾರ್ಮಿಕವ ಜರಿದು ಹರಿದು, ಮಣ್ಣೆಂಬ ಭವದ ಭವದ ಹರಿದು, 

ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಅಣಲೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಗಿದಗಿದು ತಿನಿಸಿಕೊಂಬ 

ಜಡಜೀವಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದಾದ ಸಕಲ ಸುಖಭೋಗಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ; 

ಲಿಂಗರತಿ ಪರಮಸುಖದ ಆದಮ್ಮತದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಂತೋಷಇಂಬುಗೊಂಡು, 

ವೇಷದ ಭ್ರಾಂತಿನ ಭ್ರಾಮಕದ ಸಮಯ ಕುಲಪಾಷಂಡಿಗಳ ತತ್ಸಂಗವ ಬಿಟ್ಟು 

ನಿರಾಶಾ ಪಥದ ಸುಜ್ಞಾನವೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ 

ಮೃತ ಫಳ ಮಧುರರಸ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮಗ್ನವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಣಾಮಿಯಾದ ಪರಮಲಿಂಗೈಕ್ಯ ವಿರಕ್ತಂಗೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಲ್ಲದೆ 

ಇಂತೀ ಕ್ರಮವನರಿದು ಸಕಲಭ್ರಾಂತನಳಿಯದೆ 

ಮನ್ಮಥವೇಷಧಾರಿಗಳು ಪಂಚಲೋಹಕಾರ್ಮಿಕವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಭಿಕ್ಷೆಯೆಂದು ಭುಂಜಿಸುವ ಭುಂಜನೆಯೆಲ್ಲವು 

ವರಾಹ ಕುಕ್ಕುಟದ ಮೇಧ್ಯವು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವೆಂಬುದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ .... 

......ಕೊಂಬುದೆಲ್ಲವುಕತ್ತೆಯ ಮಾಂಸ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. || ೯೪೦ || 



ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೬೩೫ 

ಹೊರಗಾಡಿ ಬಂದೆನೆಂದು ನುಡಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆನು 

ಎನ್ನ ಮನ ನೊಂದು ತಾಗಿದಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾದೆನು. 

ಬಿಕ್ಕುತ್ತ ಬೆದರುತ್ತ ಕಾಲಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಡೆ, 

ಕಂಗಳ ಉದಕ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದಂತಾಯಿತ್ತು ! 

ಅಂತಿರ್ದಡೆ ಕಂಡು ನೆಗಹಿದನು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು. ||೯೪೧ || 

೧೬೩೬ 

ಹೊರವೇಷದ ವಿಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು 

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಆಗಮದ ಬಹುಪಾಠಿಗಳು; 

ಅನ್ನ ಹೊನ್ನು ವಸ್ತ್ರವಕೊಡುವವನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ 

ಮಣ್ಣ ಪುತ್ತಳಿಯಂತಹ ನಿತ್ಯನಿಯಮದ ಹಿರಿಯರುಗಳು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

“ವೇದವೃದ್ದಾ ಅಯೋವೃದ್ದಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರವೃದ್ದಾ ಬಹುಶ್ರುತಾಃ| 

ಇತ್ಯೇತೇ ಧನವೃದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಾರೇ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಕಿಂಕರಾಃ || - ಎಂದುದಾಗಿ 

ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು - ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
11೯೪೨ || 

* * * 
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ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಶಾಂಭವಜ್ಞಾನ ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

ವಚನಗಳು. 

೧. ವೀರಶೈವ ಎಂಬುವದು, ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಣಭಕ್ಷಕನು 

ಹೇಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲ , ಒಬ್ಬ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕನು ಕೇಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲ . ವೀರಶೈವ ಎಂಬುವದು 

ಒಂದು ವನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಯುಭಕ್ಷಕನು ಹೇಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲ , ಒಬ್ಬ ಸುರಾಪಾನ 

ಮಾಡುವವನು ಕೇಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲ . ವೀರಶೈವ ಎಂಬುವದು ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 

ದೇಹಿ ಹೇಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲ , ಒಬ್ಬ ದೇಹಧಾರಕನು ಕೇಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲ . ವೀರಶೈವ 

ಎಂಬುವದು ಅನಂತಕೋಟಿವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಪುರಾಣ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಾರಸುಧಾರಸವು. 

ಪರಮಶಿವ ( ಪರಶಿವ) ಪರಮಾರ್ಥ ಪರತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ , ಪರಬ್ರಹ್ಮ , ಪರಮಲಿಂಗ, 

ಪರಾಪರ ವಸ್ತುವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಈ ವೇದಾಂತ ( ವೇದಾರ್ಥ) ಸಾರ ಸುಧಾರಸವನು 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ, ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ , ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ 

ಪರಮರಹಸ್ಯವ ಮಾಡಿ ಶಂಭುಮೂರ್ತಿ ಶಾಂಭವಿಗೆ ಉಪದೇಶವಿತ್ರ ಠಾವು. ಎಲ್ಲಿ 

ಎಂದಡೆ ಪರಮ ಚಿದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಒಡಬಾನಲ 

ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರುಪಮ ದಿವ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ, ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅನಂತಕೋಟಿವೇದಂಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಚಿತ್ಪ್ರಣವವ ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ , ಶುದ್ಧ ಪ್ರಣವವ ಮಸ್ತಕದ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಪರಶಿವನು ಶಾಂಭವಿಗೆ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವಯುಕ್ತನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಪರಮರಹಸ್ಯ . 

ಈ ರಹಸ್ಯವನು ಪರಮ ಪರಾಪರ ಪರಮಾರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿಯಾದ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ 

ಪ್ರಮಥ ಗಣಂಗಳಿಗೆ ಎರಡೆಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವಚನಂಗಳಿಂದೆ ಉಪದೇಶವ ಮಾಡಿದರು. 

ಆ ಪರಮ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆಯ ಸೋಮೇಶ್ವರನು ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ಶರಣನಿಗೆ 

ನೂರರುವತ್ತು ವಚನವ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು ಗುಹೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನು: 

ಮೊದಲು ಪಾರಮೇಶ್ವರಾಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ 

ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬಸ್ಥಲ 

ಈ ಸ್ಥಲದ ಅನುಭಾವ ವಚನ 

೨. ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವು ಇಲ್ಲದ, ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದ, ಸಾವಯ ನಿರವಯವು 

ಇಲ್ಲದ, ರೂಪು ನಿರೂಪು ಇಲ್ಲದ, ಮಾಯ ನಿರ್ಮಾಯವಿಲ್ಲದ, ನಾಮ 
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ನಿರ್ನಾಮವಿಲ್ಲದ, ಸೀಮೆ ನಿಮೆ ಇಲ್ಲದ, ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನ , 

ನೀನರಿಯದನೀನೇ ನೀನಾಗಿರ್ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . ಈ 

ನಿರಂಜನ ಕಳೆಗೆ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳು ಇಲ್ಲ . ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವಾದ ಅಂಗವಿಲ್ಲ . ಈ 

ಕಳೆಯೇ ನಾನು. ಆ ವಸ್ತುವೇ ನೀನು. ನಿರಂಜನ ಕಳೆಯೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವೇ 

ಲಿಂಗವಾಗಿ ಕೂಡಲಿಕೆ ಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವವೆಂದೂ , 

ಮಹಾಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗವೆಂದೂ , ನಿನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೩ . ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲೀಲೆಯಿಂದ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವದ ಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ 

ಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂಗಳಿಲ್ಲದ, ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಿಲ್ಲದ, ಸಾವಯ ನಿರವಯ 

ನಾಮ ನಿರ್ನಾಮ ಇಲ್ಲದ,ರೂಪುನಿರೂಪುನಿರ್ಮಾಯನಿಮೆ ಇಲ್ಲದ, ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ 

ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ, ನಿನ್ನ , ನೀನರಿಯದೆ ನೀನೇ ನೀನಾಗಿರ್ದ ( ಆ ಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗದ) 

ಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಚಿತ್ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಪರಮ ಚಿತ್ಕಳೆಗೆ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳು 

ಇಲ್ಲ . ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವಾದ ಅಂಗವಿಲ್ಲ . ಈ ಕಳೆಯೇ ನಾನು. ಆ ವಸ್ತುವೇ ನೀನು. 

ಪರಮ ಚಿತ್ಕಳೆಯೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ ಶೂನ್ಯವಸ್ತುವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಕೂಡಲಿಕೆ ರನ್ನ ವೂ ರನ್ನದ 

ಕಾಂತಿಯೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಶುದಪ್ರಣವವೆಂದೂ ಸ್ವಯಂಭುಲಿಂಗವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೪ .ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲೀಲೆಯಿಂದ ಶುದ್ದ ಪ್ರಣವದಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ 

ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂಗಳಿಲ್ಲದ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾವಯನಿರವಯ ಭಾವ ಸದ್ದಾವ 

ನಿರ್ಭಾವ ಇಲ್ಲದರೂಪುನಿರೂಪುನಿಷ್ಠಾಯ ನಿರ್ನಾಮ ನಿರ್ಮಾಯ ಇಲ್ಲದಕಾರಣ, 

ಹೀಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರಿವು ಮರವೆಯು ಇಲ್ಲದ, ಮನ ಜ್ಞಾನ ಭಾವಮದಗಳಿಲ್ಲದ, 

ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನಕ್ಷೇಯಗಳಿಲ್ಲದ, ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನಗಳಿಲ್ಲದ ದೈತಾದ್ವತವಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ 

ನೀನರಿಯದೆ ನೀನೇ ನೀನಾಗಿರ್ದ ಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . ಈ 

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕಳೆಗೆ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಿಲ್ಲ . ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವಾದ ಅಂಗವಿಲ್ಲ . ಈ 

ಕಳೆಯೇ ನಾನು. ಆ ವಸ್ತುವೇ ನೀನು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕಳೆಯೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವೇ 

ಲಿಂಗವಾಗಿ ಕೂಡಲು ಮಂಜು ಅದರ ಶೈತ್ಯದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಣವವೆಂದೂ ಆದಿ 

ಮಹಾಲಿಂಗವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೫ .ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲೀಲೆಯಿಂದ ಚಿತ್ಪ್ರಣವದಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ ಶಿವನಾದಲ್ಲಿ 

ಮೃತಕಾಠಿಣ್ಯ ನ್ಯಾಯದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ತ ತತ್ವಂಗಳ 

ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಮನಂಗಳನೆ ಮಾಡಿ ತಾನೇ 

ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ತಾನೇ ನೋಡಿಸಂತೋಷಿಸಿ ತನ್ನ ಹೊರಗೆಕಾಣಿಸದೆ ಅನಂತಕೋಟಿಸೂರ 

ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಕಳೆಗಳಂ ಮೀರಿ ಅನುಪಮ ಚಿದ್ರೂಪ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆ ನಿಷ್ಕಲ ಶಿವನ 

ಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . ಈ ಪರಮ ಕಳೆ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳಾ 
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ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅನಂತಕೋಟಿಸೂರ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ 

ಸಮಸ್ತ ಮೂರ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಸಮಸ್ತ ತತ್ವಂಗಳೊಡನೆ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೊಡನೆ 

ಹುಟ್ಟಿತ್ತು . ಈ ಪರಮ ಕಳೆಯೇ ನಾನು . ಆ ವಸ್ತುವೇ ನೀನು. ಪರಮ ಕಳೆಯೇ 

ಅಂಗವಾಗಿ, ಆ ವಸ್ತುವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಕೂಡಲು ಕ್ಷೀರದೊಳಗಣ ಮೃತದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯ 

ಭಕ್ತ ಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಕಾರವೆನಿಸಿ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವವೆಂದೂ ಮಹಾಲಿಂಗವೆಂದೂ 

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

- ಇದು ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ಸೃಷ್ಟಿ . 

ಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬಸ್ಥಲ. 

೬ . ಆ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೇಜೋಮಯ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿ , ಅವಾಚ್ಯಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಯಿತು. ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಹೇಗೆಂದೊಡೆ: – ಆ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ, ಸದಾಶಿವ, ಪರಮೇಶ್ವರರೆಂದು 

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಕಲ , ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ,ಕೇವಲನಿಷ್ಕಲರೆನಿಸಿ ಸಕಲ ಮೂರ್ತಿಗಳ 

ಸಕಲ ತತ್ವಂಗಳ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ವಿನೋದಿಸುವರು 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

ಇದು ಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ಸೃಷ್ಟಿ . 

ನಿರಾಳಸ್ಥಲ. 

೭. ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೇಜೋಮಯ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವು, 

ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖ ವಿಶ್ವತೋ ನೇತ್ರ ವಿಶ್ವತೋಬಾಹು ವಿಶ್ವತಃ ಪಾದ ಸರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು. ವಟಬೀಜ ನ್ಯಾಯದಂತಿರ್ದ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗದ 

ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಚೆಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವನು 

ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಏಕಮುಖ ತ್ರಿನೇತ್ರ ದ್ವಿಹಸ್ಯ ದ್ವಿಪಾದ ತನುವೇಕ. 

ಆನಂದಮಯನಾಗಿ ಕಳೆಗಳನೆಲ್ಲ ಮಿರಿರ್ಪನು, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನಾಗಿರ್ದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ 

ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶಿವನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ದ್ವಿಮುಖ ಷಡುನೇತ್ರ 

ನಾಲ್ಕುಹಸ್ಯ ದ್ವಿಪಾದ ತನುವೇಕ, ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣ , ಮನೋಗಮ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ 

ಆ ಸದಾಶಿವನ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ 

ಈಶ್ವರನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಈಶ್ವರಮೂರ್ತಿಗೆತ್ರಿಮುಖನವನೇತ್ರ ಷಡುಹಸ್ತ ದ್ವಿಪಾದ 

ತನುವೇಕ ಧವಳ ವರ್ಣ ಶರೀರ, ಅಹಂಕಾರ ಗಮ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಈಶ್ವರನ 

ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ 

ಮಹೇಶ್ವರನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ದ್ವಾದಶನೇತ್ರ ಎಂಟುಹಸ್ಯ 

ದ್ವಿಪಾದ ತನುವೇಕ, ಸ್ಪಟಿಕವರ್ಣದ ಶರೀರ, ಬುದ್ಧಿಗಮ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನ 
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ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಶ್ರೀ ರುದ್ರನಿಗೆ ಪಂಚಮುಖ ದಶಭುಜ ದಶಪಂಚ 

( ಪಂಚದಶ ) ನೇತ್ರ ದ್ವಿಪಾದ ಕುಂಕುಮವರ್ಣದ ಶರೀರವೇಕ, ಚಿತ್ತಗಮ್ಮ 

ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಶ್ರೀ ರುದ್ರನ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ 

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾವರ್ಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಈಶಾನಮೂರ್ತಿ 

ಹುಟ್ಟಿದನು . ಆ ಈಶಾನ ಮೂರ್ತಿಯು ಸಮಸ್ತ ವರ್ಣಗಳೊಡನೆ ಸಮಸ್ತ 

ನಾದಂಗಳೊಡನೆ ಸಮಸ್ತ ರೂಪಂಗಳೊಡನೆ ಸಮಸ್ತವೂ ತಾನೇ ಆದ ಹಾಗೆ ಸಗುಣನಾಗಿ, 

ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿ, ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿಹನು . ಅವಯನಾಗಿ 

( ಸಾವಯನಾಗಿ) ನಿರವಯನಾಗಿ ಷಡುವ , ದ್ವಾದಸ ಹಸ್ತ , ಅಷ್ಟಾದಶ ನೇತ್ರ, ದ್ವಿಪಾದ, 

ತನುವೇಕವಾಗಿರ್ಪನು. ಹೀಂಗೆ ನೀನಾಗಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

- ಇದೀಗ ನಿರಾಳ ಸೃಷ್ಟಿ. 

೮. ಆ ಈಶಾನಮೂರ್ತಿಯ ಆರು ಮುಖವನು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗಮ ಮಂತ್ರಂಗಳು 

ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾರವು. ಮನು ಮಾಂಧಾತರಿಗೆ ವಾಲ್ಮನಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರ, ಅಂತಿರ್ದ ಸಹಜ 

ಚಿನ್ಮಯ ' ಮಹಾತತ್ವ ' ( ಮಹತ್ವ ) ಗೋಪ್ಯಮುಖದಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್ವರ, ಶೃಂಗೀಶ್ವರ, 

ದಾರುಕ,ರೇಣುಕ, ಸೌಂದರ, ಸುಮುಖ, ಸುನಾದ, ಭದ್ರ , ವೀರಭದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಥ 

ಗಣಂಗಳೂ ಮೃಣ್ಮಯರುದ್ರ , ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರ , ಶರಭರುದ್ರ ,ಸದಾಶಿವರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ 

ರುದ್ರಗಣಂಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಲಿಂಗಾಂಗ ಲಿಂಗೇಂದ್ರಿಯ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ 

' ಮನೋಗತರಾಗಿದ್ದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

ಇದು ಈಶಾನ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಲ ಸೃಷ್ಟಿ . 

೯ . ಆ ನಿರಾಲಂಬ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಈಶಾನ ಮೂರ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ 

ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದನು . ಆ ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿಗೆ ಪಂಚವಕ್ಕ , ದಶಭುಜ, 

ದಶಪಂಚನೇತ್ರ ದ್ವಿಪಾದ ತನುವೇಕ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಟಿಕ , 'ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತ' ( ಪ್ರದ್ಯೋತ) 

ಸಕಲಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾದ ಆ ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ 

ಛಾಯೆಯುಳ್ಳ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಆ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಹುಟ್ಟಿದನು. 

ಆ ಶಿವಮೂರ್ತಿಗೆ ತ್ರಿಮುಖ , ನವನೇತ್ರ , ಷಡುಹಸ್ತ , ದ್ವಿಪಾದ, ತನುವೇಕ, 

ಧವಳವರ್ಣವನುಳ್ಳ ಆ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಧವಳವರ್ಣದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ 

ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಕಂಠ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯು 

ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿಗೆ ಏಕವಕ್ಕ , ತ್ರಿನೇತ್ರ , ದ್ವಿ ಹಸ್ತ , ದ್ವಿಪಾದ, ತನುವೇಕ 

ಕೆಂದಾವರೆಯವರ್ಣವಾದ ಶರೀರದ ಶ್ರೀಕಂಠರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ 

ಹರಿತವರ್ಣವಾದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು . ಆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು 
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ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ 

ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಕಲ 

ಚರಾಚರಂಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ಮೂರ್ತಿಯು ಆಡಿಸಿದರೆ 

ಆಡುವವು. ಬೇಡವೆಂದರೆ ಮಾಣುವವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ . 

೧೦ . ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿಗಳು ಶುದ್ಧ ತತ್ವ 

ಸ್ವರೂಪರು, ಲಿಂಗಧ್ಯಾನದಿಂದೆ ದೇವತ್ವ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಮ ಕಾಲಾದಿಗಳ ಜಯಿಸಿದ ಕಾರಣ 

ಪರಮಾತ್ಮರಾದರು. ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಶುದ್ಧಾಶುದ್ದ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ 

ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದಿಂದೆ ದೇವತ್ವ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಮ ಕಾಲಾದಿಗಳಿಗೆ ವಶರಾದ ಕಾರಣ 

ಅಂತರಾತ್ಮರಾದರು . ನರರು ಸುರಾಸುರರು ಅಶುದ್ದ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಶರೀರ 

ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಾಗಿ ಕಾಮ ಕಾಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರು, ಅದು ಕಾರಣ? 

ಜೀವಾತ್ಮರಾದರು . ಇದು ವೇದಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿವರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ , 

ಲಿಂಗಲೀಲೆಯಿಂದಾದುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೧ . ಈ ಶರೀರ ಧ್ಯಾನದಿಂದೆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಮೂವತ್ತುಮೂರುಕೋಟಿಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ 

ಅರುವತ್ತಾರುಕೋಟಿಕರಣಂಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತ ನಿಂದೆಗೆ ತಗ್ಗುತ್ತ 

ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತ ಸತ್ಯ , ಶೌಚ, ಶಾಂತಿ, ದಾಂತಿ, ಸಮತೆ, ಸೈರಣೆ, 

ದಯೆ , ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ , ದಾನ , ಧರ್ಮಂಗಳಿಲ್ಲದೆ ದುರಾಚಾರ , ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ದುಶ್ಚಿಂತೆ, 

ದುರ್ಮೊಹ, ದುರ್ನಿತಿ, ದುರ್ವಾಕ್ಯಂಗಳಿಂದ ಮಹಾ ಪಾತಕ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ 

ಭವಾಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೇಳುತ್ತ ತಡಿಯ ಸೇರಲಾರದಿರ್ದ ಕಾರಣ ಗುಹೇಶ್ವರನು 

ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಪ್ಪನು. 

೧೨. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಟಿಇರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು ಸತ್ಯ ದಯಾ ಶೌಚ 

ಶಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅನೇಕ ಜಪ ತಪ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ದಾನ ಧರ್ಮಂಗಳ ಮಾಡಲಾಗಿ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನವು ಹೋಗಿ ಈ ದೇಹವು ಮಹಾ ಪಾತಕಂಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಎಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರಾ, ಈ ದೇಹ ರೂಪವ ನೋಡಲು ಇದು ಚರ್ಮ , ರೋಮ, ನರ , 

ಮಾಂಸ, ಮಜ್ಞಾ , ಅಸ್ಥಿ , ಶುಕ್ಷ , ಶೋಣಿತ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ಆದುದು. ಈ ದೇಹ 

ಲಕ್ಷಣವನೋಡಿದರೆ ಮಾತೃ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇಧ್ಯಮೂತ್ರಮಧ್ಯದಿ ನೆನೆದುದು. ಅದರ 

ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ ಹುಳುವಿನಂದದಿ ಬಿದ್ದುದು, ಮತ್ತಂ 

ಶಿಶುವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಮಂಗಲವಾಗಿ ಇದ್ದುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಲ ಯೌವನ 

ಕೌಮಾರ ಮುಪ್ಪುಳ್ಳುದು. ಮತ್ತೆ ಅಂಗ ಗುಣಂಗಳ ನೋಡಲು ಕಾಮಕ್ರೋಧಲೋಭ 

ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಉಳ್ಳುದು. ಸುಖ ದುಃಖವನೋಡಲು ಫಣಿ, ರಾಜ, ಪಶು, 
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ಮೃಗ, ಪಕ್ಷಿ , ಜಲ , ವಾಯು, ಸಿಡಿಲು, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ, ಮಹಾ ರೋಗಂಗಳು, ಇವುಗಳ 

ಭಯ ,ಕ್ಷುಧೆ ತೃಷ್ಟಾದಿಗಳು ಉಳ್ಳುದು. ಮತ್ತಂ ನಿತ್ಯವ'ನೋಡಲು ಘಳಿಗೆಯೋ ಎರಡು 

ಘಳಿಗೆಯೋ ಜಾವವೋ ದಿನವೋ ಮಾಸವೋ ವರುಷವೋ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಈ 

ದೇಹವನಾದರೂ ನಂಬಿರ್ದೆನೆಂದರೆ ಐಶ್ವರವು ಮರೀಚಿಕಾ ಜಲದಂತೆ, ಮನದಾಸೆಯು 

ಬೆಟ್ಟದಂತೆ, ಯೌವನವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ' ದಾರ್ಷ್ಟ' ವು ಹೂಬಿಸಿಲಿನಂತೆ, ಸಂಸಾರ 

ಇಂದ್ರಜಾಲದಂತೆ, ಭೋಗವು ದರ್ಪಣದ ಬಿಂಬದಂತೆ, ಶರೀರವು ನೀರಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ, 

ಪ್ರಾಣವು ಬಯಲಿನಂತೆ, ಬಾಧೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳಂತೆ, ಈ ದೇಹ ಭಾರವ ಆವ 

ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುಹಬೇಕೆಂದಡೆ, ರೂಪಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿಹೆನೆಂದೊಡೆ'ರೂಪು' 

ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟ , ಅರೂಪಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿಹೆನೆಂದೊಡೆ ಅರೂಪುಕಾಣದಂತೆ 

ಇರ್ಪುದು. ಈ ದೇಹ ಭಾರವು ಆರಿಂದ ಇಳಿವುದೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೧೩ . ಈ ರೋತೆಯ ದುರ್ಗಂಧ ಶರೀರೋಪಾಧಿಯ ನೀಗುವ ತೆರನೆಂತೋ ? 

ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಹೆನೆಂದೊಡೆ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದೇಹವನೆತ್ತಬೇಕು. 

ದೇಹವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ 

ಬೀಜವೃಕ್ಷನ್ಯಾಯವೆಂದಡೆಕರ್ಮವು ಜಡ, ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಕರ್ಮದಿಂದ 

ದೇಹ ಭಾರವುತೀರದು. ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಬದ್ದ. 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇಹಭಾರವ ಇಳಿಸಿಹೆನೆಂದೊಡೆಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೋ ತಿಳಿಯದು ! 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇಹಭಾರವನು ಇಳಿಸಿಹೆನೆಂದೊಡೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ 

ತೀರದು. ಸಹಜ ಜ್ಞಾನಹೇಗೆಂದಡೆ: - ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ದೀಪದಂತೆ, ಚಂದ್ರ ಸೂರ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಮೇಘಂಗಳಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಲಾಕಾಶದಂತೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ, ಎಲೆಯಿಲ್ಲದ 

ವೃಕ್ಷದಂತೆ, ಇದು ತ್ರಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭ ಇದರಿಂದ, ಅಂತು ದೇಹ ಭಾರವುತೀರುವೊಡೆ 

ಇಂತಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಎಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಹುದೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 

೧೪. ಸವತೆಯ ಹಣ್ಣಿಗೆ ವಜದ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ, ' ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣ ಕಬ್ಬುನದ 

ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಿವಂತೆ, ಜಾಜಿಯ ಹೂವನು ಹುರಿದಂತೆ , ಶಿಶುವಿನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವ 

ಮಡುಗಿದಂತೆ, ಇರುವ ಈ ದೇಹ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರೆಯಲಾರೆನಯ್ಯ . ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡವು ಇರುವುದು , ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ 

ಪರ್ವತವನ್ನಿರಿಸಿದಂತೆ, ಅಮೇಧ್ಯಮೂತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ದುರ್ಗಂಧ, ಆ 

ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿ ತಾಗಿರದೆ ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ಇರಿದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ ನೀರುಕುಡಿದರೆ 

ಹಿಡಿಗಲ್ಲು ಬಿದ್ದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಉಂಡ ಅನ್ನದ ಭೋಜ್ಯ' ( ತುತ್ತು ) ಕಾರ ಸಿಡಿಲು 

ಬಿದ್ದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಕುಡಿದ ತಿಂದ ಕಾರವು ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ 

ಕಾಡಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ 'ಸೀರೆಯ ' ಬಿಗಿದು ಉಟ್ಟರೆ ಕಾಲಪಾಶದಲ್ಲಿ 

ಬಿಗಿದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ ನಡೆವಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯನೆತ್ತಿ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿಕೋಪಿಸಿದಡೆ 
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ಕುಪ್ಪಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಆ ತಾಯಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛಾಸನಿಶ್ವಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ 

`ಕೂರಂಬಿನಿಂದೆ ಎಸೆದಂತೆ' ಆ ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಕಿಲುಬು ಹುಳ' ಕಡಿದರೆ ಕಾಳಸರ್ಪ 

ಮಿಡಿಗಪ್ಪೆಯ ಕಡಿದಂತೆ. ಅಂತಲ್ಲದೆಕದಲ 'ಬದಲ ' ಕೂಡಲು ಅದರಿಂದ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ........ 

ಮೊದಲ ವಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರುಕೋಟಿ ಬಾಧೆ. ಎರಡನೆಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು 

ಕೋಟಿ ಬಾಧೆ, ಮೂರನೆಯಮಾಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದುಕೋಟಿಬಾಧೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ 

ಹನ್ನೆರಡುಕೋಟಿಬಾಧೆ. ಐದನೆಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಆರುಕೋಟಿ ಬಾಧೆ. ಆರನೆಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ 

ಮೂರುಕೋಟಿ ಬಾಧೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ನೂರು 

ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ನೂರು ಜಾತಿಸ್ಮರತ್ವವನರಿದು ತನ್ನ ಹೀನಾಧಿಕ ಜನ್ಮವನು , ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ 

ನರಕವನು, ತನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖವನು. ತನ್ನ ಸ್ತುತಿನಿಂದೆಯನು, ತನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವ 'ನೃತ್ಯತ್ವ 

(ಭೋಕ್ತತ್ವ) ತನ್ನ ಸಿರಿ ಬಡತನವನು, ತನ್ನ ರೂಪುಕುರೂಪನು. ತನ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವನು 

ತಿಳಿದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನೇ ಪೂಜ್ಯನೆಂದರಿದು ಸರ್ವರೂ ಪೂಜಕರೆಂದರಿದು. 

ತರಣಿಸ್ತನ್ಮಧೈ ಗತಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಪರಾತ್ಪರಂ 

ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಿವನೇ ಕರ್ತೃ 

ಅಸೌ ಯೋSವಸರ್ಪತಿ ನೀಲಗ್ರೀವೋ ವಿಲೋಹಿತಃ 

ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ಚಕ್ಷು ಚೈತನ್ಯನಾಗಿ ಮನಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಕತ್ವವ 

ಮಾಡುವಾತನು ಶಿವನೇ . ಆದರಿಂದ ನೋಟಕ್ಕೂ ಮನಕ್ಕೂ ಶಿವನೇ ಕರ್ತನು. ಆ 

ನೋಟವನ್ನೂ ಮನವನ್ನೂ ಅಪಾತ್ರವ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ದೇಹ ಪಾಶವು ಎನಗೆ 

ಬಂದಿತ್ತೆಂದು ಈ ನೋಟವನ್ನೂ ಮನವನ್ನೂ ಶಿವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ 

ಚಿನ್ನೂರ್ತಿಯಾಗುವೆನೆಂದೂ ಈ ನೋಟವನೂ ಮನವನೂ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಸಕೀಲವೆನಗೆ 

ತಿಳಿಯದು, ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು . ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ನೋಟವನ್ನೂ 

ಮನವನ್ನೂ ಶಿವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದೇಹಭಾರವನಿಳುಹುವೆನೆಂದೂ , ವಿಷಯದಿಂದ ಬಂದ ದೇಹ 

ಭಾರವ ನಿರ್ವಿಷಯದಿಂದ ಇಳುಹಿ ಶಿವನೊಳಗೇಕಾರ್ಥವಾಗುವೆನೆಂದೂ , ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳು 

ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯತಿಂಗಳ ಪರಿಯಂತರವೂ ದಿನ ದಿನವೂ ಕೋಟಿ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ 

ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಹುದು. ಆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ 

ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಬಾಧೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಗಾಳಿ ಸೋಂಕಿ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ 

ಕೆಟ್ಟು ತಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ಮರೆದು ಸುಖ ದುಃಖಂಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳಿಂದೆ ಸಿರಿ 

ದರಿದ್ರಂಗಳಿಂದೆ ರೂಪೂ ಕುರೂಪುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯ೦ಗಳಿ೦ದೆ ಹೀನಾಧಿಕದಿಂದೆ . 

ಕುಲಾಕುಲಂಗಳಿಂದೆ. ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನದಿಂದೆ. ಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧಗಳಿಂದೆ. 

ಮುನ್ನೂರರುವತ್ತು ರೋಗಂಗಳಿಂದೆ ವರುಷ ನೂರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೋಟಿ ಬಾಧೆ ಸಾವಲ್ಲಿ 

ಕೋಟಿ ಬಾಧೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟುಕೋಟಿನರಕವು. ಅದರಿಂದ ಈ ಗರ್ಭನರಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ . 

ಈ ಗರ್ಭನರಕವು ಎಂದಿಗೆ ದೂರವಹುದೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 
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೧೫. ಈ ದೇಹವು ದುರ್ಗುಣ ಅವಲಕ್ಷಣ ದುಃಖ ಆಶಾಬದ್ದ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾದುದು. 

ಈ ದೇಹಭಾರವನಳುಹಿ ಪೋಷಿಸುವಂಥ ತಂದೆ ಯಾರೋ ಎನಗೆ ? ಈ ದೇಹದ 

ದುರ್ವಿಷಯ ಹಾಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಾಗಿ ಬಂದು ಪರಿಹರಿಸುವ ದಯಾನಿಧಿ ಯಾರೋ 

ಎನಗೆ ? ಈ ದೇಹದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯೆಂಬ ವಡಬಾನಲಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಬಂದು 

ಕಾಯುವರಾರೋ ಎನಗೆ ? ಈ ದೇಹದ ದುರ್ಮದವೆಂಬ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹನಾಗಿ ಬಂದು 

ಭಯವ ಬಿಡಿಸುವ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಯಾರೋ ಎನಗೆ ? ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ 

ಸುಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇದು ಸೂಲದೇಹ ಸುಖ , ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಸುಖ , 

ಇದು ಕಾರಣದೇಹ ಸುಖ , ಎಂದು ಕಾಣಲ್ಪಡೆ ಹೇಳುವ ಗುರುವಾರೋ ಎನಗೆ ? ಎನ್ನ 

ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪವೆಂಬ ಘೋರಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ದಾವಾನಲನಾಗಿ ಬಂದು ಶಂಭುಪುರಕ್ಕೆ ದಾರಿಯ 

ತೋರಿಸುವ ಪರಮ ಗುರುವಾರೋ ಎನಗೆ ? ಎನ್ನ ಭವಾಂಬುಧಿ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ 

ಹಡಗಾಗಿ ಬಂದು ತಡಿಯ ಸೇರಿಸುವ ದಯಾನಿಧಿಯಾರೋ ಎನಗೆ ? ಈ ನೋಟವೂ 

ಮನವೂ ಶಿವನೊಡವೆ . ಆದರಿಂದ ಒಡವೆಯವನಿಗೆ ಒಡವೆಯನೊಪ್ಪಿಸಿ 

ದೇಹಭಾರವನಿಳುಹುವುದು. ಒಪ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆದೇಹಭಾರ ಹರಿಯದು. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ 

'ಸೊಮ್ಮಿನ ಕರ್ತ 'ನ ತಿಳಿವುದು. ಸೊಮ್ಮನುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಗರ್ಭವ ಬಿಟ್ಟು 

ಬಂದರೆ ಒಡವೆ ಉಂಟು. ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಡವೆಯಾತನ ಕಾಣೆನು. ಒಡವೆಯಾತನ 

ಕಂಡರೆನೋಟವನು ಮನವನುಕೊಡಬಹುದು. ನೋಟವನ್ನು ಮನವನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾತನು 

ಶಿವನ ಪೂಜಿಸುವನು. ಆ ಶಿವಕಳೆ ದೇಹ ಭಾರವನಳುಹಿ ಭ್ರಮರ-ಕೀಟನ್ಯಾಯದಿಂ 

ನಿಲ್ಲಿಸುವದು. ನೋಟವನು ಮನವನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆ ಶಿವಕಳೆ ಅವರಿಗೆ 

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂಧಮುಕ್ತಿಯನೀಯುವದಲ್ಲದೆದೇಹಭಾರವನಳುಹದು. ಇಂತಪ್ಪ ದೇಹ 

ಭಾರಕನು ಕಾಮವಿಕಾರಿ ಎಂದೂ , ಕಾಲಭೀರನು ಎಂದೂ , ಕರ್ಮದೇಹಿ ಎಂದೂ , ವಿಕಾರಿ 

ಎಂದೂ , ಅಶುದ್ಧನೆಂದೂ , ದುರಾಚಾರಿ ಎಂದೂ , ಚೋರನೆಂದೂ , ದುರ್ಮಾರ್ಗಿ ಎಂದೂ , 

ಭವಭಾರಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆಂದಡೆ: - ನೋಟವನೂ ಮನವನೂ 

ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವಾತನೇ ಕಳಾಲಿಂಗ ಸಂಧಾನಿ ಎಂದೂ , ನಿರಾಭಾರಿ ಎಂದೂ , 

ನಿಕ್ಕಾಯನೆಂದೂ , ನಿರ್ಭಾವನೆಂದೂ , ನಿಷ್ಕರ್ಮನೆಂದೂ , ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಎಂದೂ , 

ನಿರ್ಮಲನೆಂದೂ , ನಿಸ್ಸಂಗನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೧೬ . ಈ ಆಶಾಬದ್ದ ದೇಹವ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೊರುವೆನು ? ಹೊರಲಾರೆನಲ್ಲಾ ! ಇದನು 

ಪೋಷಣವ ಮಾಡಲು ದುರ್ಗುಣವ ಕೊಡುವದಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗುಣವು ಬಾರದು, ಹಾವಿನ 

ಮರಿಗೆ ಹಾಲನೆರೆದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಈ ದೇಹವು ಸುಖವೆಂದಿದ್ದೆನು, ವಿವರಿಸಿ 

ನೋಡಿದರೆ ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪವು ಅದರಿಂದ ಈ ದುಃಖ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣವ ಮಾಡಲು 

ಮಹಾದೋಷವು. ಅದು ಹೇಗೆಂದಡೆ : - “ ಅಪಾತ್ರ ದಾನೇ ದರಿದ್ರ ದೋಷಃ” ಎಂಬೀ 

ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಹಾ ದೋಷವು ಎಂದು ಪುತ್ರ , ಮಿತ್ರ, ಕಳತ್ರ , ಜಾತಿ ಗೋತ್ರ, 
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ಭ್ರಾತೃ , ಪಿತೃ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ಸಂಪದವ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಹಾ ಅರಣ್ಯದ ದಾರಿಯಂ 

ಹಿಡಿದನು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ನಿಜ ಚಿಹ್ನಂಗಳಂ ಮರಸಿಕೊಂಡು 

ಅನಂತಕೋಟಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಪುರಾಣ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಾರ ಸುಧಾರಸವಾದ 

ವೀರಶೈವ ಪುಸ್ತಕವ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ದಿವ್ಯ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರು 

ಕುಳ್ಳಿರಲಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಕನನೋಡಿಎಂದುದು ಹೇಗೆಂದೊಡೆ: - ಅಂಧಕನಿಗೆ ನೇತ್ರವು 

ಬಂದಂತೆ, ದರಿದ್ರನು ನಿಕ್ಷೇಪವ ಕಂಡಂತೆ ,ರೋಗಿಯು ಸಂಜೀವನವ ಕಂಡಂತೆ,ನೋಡಿದೆನು 

ಆ ಶ್ರೀಗುರು ಮೂರ್ತಿಯನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. . 

೧೭ . ಆ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಶರಣು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ನಮೋ 

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ನಮೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣನಾಥ, ನಮೋ ಭಕ್ತದೇಹಿಕದೇವಾ, ಈ ದೇಹವೆಂಬ 

ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಧೆಯ ಹೇಳಿಹೆನು, ದಯದಿಂದ ಕೇಳಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ . 

ಕಾಮವೆಂಬ ತಸ್ಕರನು ಹೊಕ್ಕು ನಿಜಜ್ಞಾನವೆಂಬ ರತ್ನ ವನಪ 

ಹರಿಸಿಕೊಂಡೊಯ್ದನುದೇವಾ!ಕ್ರೋಧವೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಹೊಕ್ಕು ನಿಜಸ್ವರೂಪವೆಂಬ 

ಕಾಮಧೇನುವ`ಕಡಿದು' ಕೆಡಹಿತ್ತು ದೇವಾ ! ಲೋಭಎಂಬ ಕಪಿ ಹೊಕ್ಕು ಶಿವಸಯೆ 

ಎಂಬ ಹಣ್ಣ ನುಂಗಿತ್ತು ದೇವಾ ! ಮೋಹವೆಂಬ ಮಳೆ ಹೊಯಿದು ಶಿವಾಚಾರವೆಂಬ 

ಅರಿವುತೇಲಿಹೋಯಿತ್ತು ದೇವಾ! ಮದವೆಂಬ ಆನೆ ಹೊಕ್ಕು ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ಮಲತ್ವವೆಂಬ 

ತಾವರೆಯ ಕೊಳನ ಕಲವಲವ ಮಾಡಿತ್ತು ದೇವಾ ! ಮತ್ಸರವೆಂಬಕೋಪಕಾಲಾನಲ 

ಹೊಕ್ಕು ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರವು ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತ್ತು ದೇವಾ! ( ಮದನ ) ವಿಕಾರವೆಂಬ 

ಚಂಡಮಾರುತ ಹೊಕ್ಕು ಸತ್ಯ , ಶೌಚ, ದಮೆ , ಶಾಂತಿ, ದಯಾ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ , ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ 

ಸತ್ಯವೆಂಬ ದೀಪಗಳು ' ಮುಗ್ಗಿ ಹೋದವುದೇವಾ! ರಾಗ ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಜೇನ ನೊಣವು 

ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಎನ್ನ ಜೀವಹಂಸನ ಬಾಧೆಗೊಳಿಸಲು ತಾಳಲಾಪನೆ ? “ ಚಿದಾಕಾಶಾ ಈ 

ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ , ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಂಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದಿಹವು ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ 

ಲಯವು ? ನನ್ನನು ಆರು ಈ ದೇಹಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೋಹವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿಸಿ, ಏಳಗೊಡದೆ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಪರ್ವತವ ಎದೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಬಾಧಿಸುವರು ? 

ಆರು ಸ್ವಾಮಿ ? ನಾನು ಯಾರು ? ಈ ದೇಹ ಯಾರು ? ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನೆಂಬ 

ಚೈತನ( ?) ವೇ ಈ ದೇಹವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ ? ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ 

ದೇಹವಾಯಿತೋ ? ಎಂದರೆ ದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕರ್ಮವಿಲ್ಲ . ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೂ 

ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಕರ್ತೃ ಒಬ್ಬನುಂಟು. ಆ ಕರ್ತನೇ ನಾನು . ದೇಹಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಬದ್ಧವೆಂದರೆ 

ಕದಲಿದೊಡನೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿತ್ತು . ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾನಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ , 

ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅಬದ್ದವೆಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ 

ದುಃಖಂಗಳಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವ ದೇಹಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಮಾಡಿದೆಯಾ ? ನಿಮ್ಮ 

ಪಾದಪದ್ಮಂಗಳೆ ಎನಗೆ ದಿಕ್ಕೆಂದು ಬಂದೆನು. ಎನ್ನ ಕಾಯು ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯಾ ದುಃಖಸಂಹಾರಿ' 



೪೯೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಎಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು, ಆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯು ದಯಾದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 

`ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಕಲ್ಪಂಗಳ ಕೆಡಿಸಿ , ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಿವಕಟ್ಟಿ 

ಅಳಿಸುವೆನು. ನಿನಗೆ ಭಯಬೇಡ'' ಎಂದು ಅಭಯವಿತ್ತನು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

೧೮. ' ಮೊದಲು ಏನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. 

ಆ ಪರಶಿವ ಲೀಲಾ ವಿನೋದದಿಂದೆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಆಯಿತು. ' ಯಥಾ ಬೀಜಸ್ತಥಾಂಕುರಃ 

ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ , ಈ ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ನೀನಲ್ಲ . ಆ ಪರಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನೇ 

ನೀನು ” ಎಂದು ಆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಬೋಧಿಸಲು, 

ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಆನಂದಮಯನಾಗಿ, ಕೇಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥಾ, ಒಂದು ಬಿನ್ನ ಪವ. 

ಆ ಲಿಂಗಲೀಲೆಯ ವಿಲಾಸದಿಂದೆ ದುಃಖ ಕರ್ಮ ಪಾಶ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಸರ್ವ 

ದುಃಖವ ಹೊಂದುತಿರಲು,ನೀವು ದಯಾನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಎನ್ನೊಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ 

ಅಂಧಕಾರವ ಕೆಡಿಸಲು, ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಭಾವ 

ನಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಪರಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದೆನು. 

ಭೋ ಸ್ವಾಮಿ , ಇನ್ನೊಂದು ಬಿನ್ನ ಪ. 

ಅದೇನೆಂದರೆ : - ಜಾಗರಸ್ವರೂಪವಾದ ಸೂಲದೇಹವು ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದು. ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು ಸುಷುಪ್ತಿಯ 

ಸ್ವರೂಪವಾದ ಕಾರಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದು. ಈ ಮೂರುದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪರಶಿವ 

ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನಾದರೆ ತನುತ್ರಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊದ್ದು ವದೇ ? ಘನ ಬುದ್ಗುದ ಶೀಕರ 

ತರಂಗಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ , ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ದೀಪದ ಹಾಗೆ, ಎಲೆಯಿಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷದ 

ಹಾಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ, ರವಿ ಚಂದ್ರ ತಾರಾ ಮೇಘಗಳಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶವಿದ್ದಂತೆ, 

ತಾನು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ನಿರಾವರಣನಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ' ( ಕು ಇದೇ ) ನಿರ್ವಿಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣ 

ಹಾಂಗಲ್ಲದೆ ತನುತ್ರಯ ವಿಕಾರ ಹೊದ್ದಿದರೆ , ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನಾಗಬಲ್ಲನೇ ? ಕೆಲಬರು 

ತಾ ಬಹ್ಮನಾದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಬಿಡದೆಂಬರು. ಕೆಲಬರು ತಾ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 

ವಿಕಾರವುದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಂತಃಕರಣಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬರು. ಕೆಲಬರು 

ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನಾದರೆಯ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದಲಾಗದು ಎಂದು 

ದೇಹವನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವರು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪವು ಎನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ತಿಳುಹಿ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯಾ 

ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥಾ, 

- ಎನಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೇಳು ಕುಮಾರ ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ 

ಕೈವಲ್ಯಸುಖವನೀವೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ .. 

೧೯ . ಗಜಶಾಸ್ತ್ರವ ಕಲಿತ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಜವನೇರಲುಬಹುದೇ ಸಾಧಕವಿಲ್ಲದೆ ? 

ಕರ್ಪೂರವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (ಮಡುಗಿದರೆ) ಶಿವಾರ್ಪಣವಾಗಬಲ್ಲುದೆ ಅಗ್ನಿಯ 

ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ? ಕಾಶೀಮಹಾತ್ಮಯ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರೂಪ್ಯಪದವಪ್ಪುದೇ ನಡೆದು 



ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
೪೯೭ 

ಹೋಗಿ ಪಂಚಕೋಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾರಕಮ್ರಪದೇಶದಿಂದ ಜೀವಿಸದೆ ? 

ಅಮೃತವೆಂದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಪ್ಪುದೇ ಭುಂಜಿಸದೆ ? ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಯಾದಿ 

ವಾಕ್ಯಂಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಪ್ಪನೇ , ತನುತ್ರಯವಿಕಾರ ತೋರಿದಲ್ಲಿ 

ಶಿವೋಹಂಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರರುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹಂಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ 

ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿವವರಿಗೆ ಕಾಮ ಕಾಲ ಕರ್ಮಂಗಳು ಬಿಡುವವೇ 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ ? 

೨೦ . ಅಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಕಹಿಯುಂಟೆ ? ದಿವ್ಯ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಉಂಟೇ ? 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವುಂಟೇ ? ಪಿಂಡಾದಿ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯಾಂತವಾದ 

ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲವ ಕರತಳಾಮಳಕಮಾಗಿ ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಂದು 

ದಿನ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಂ ಮಾಡಲು, ದೇಹಗುಣಂಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿ , ಈತನಂ 

ಭಂಗಬಡಿಸುವೆವೆಂದು ಬರುವವು. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಮಂ ಬಿಡದೆ ಧೀರನಾಗಿ 

ದೇಹಗುಣಂಗಳು ಕಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಿವೋಹಂಎಂದೂ , ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹಂಎಂದೂ 

ಅರಿದು ಮರೆಯದೆ ನಡೆವ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟೆ ? ಇಲ್ಲವಾಗಿ, ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: 

ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯಂಗಳನರಿದು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನವ 

ನಿರ್ವಂಚಕತ್ವದಿಂದೀಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶನದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸ್ಕೂಲ ದೇಹಾಹಂಕಾರವ 

ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿ.ಮೂರ್ತಿ ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯಂಗಳನರಿದು, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಂಗಳಿಗೆ 

ಈಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಪರ್ಶನದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ರೂಪುರುಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಈ ಅರ್ಪಣಂಗಳ 

ಭೋಗಾಂಗ ಲಿಂಗಕ್ಕಿತ್ತು , ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹದ ಚಲನ ಗುಣಂಗಳ ನಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ 

ಮಹಾಸಾದಾಖ್ಯವನರಿದು ಆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ತನು ಮನ ವಾಯು ತತ್ವಂಗಳ ಯೋಗಾಂಗ 

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯ ಮಾಡಿ, ಬದ್ದ ಪಾಶ ಮುಕ್ತನಾದ ಶರಣಂಗೆ ತನುತ್ರಯ ವಿಕಾರವು 

ತೊಲಗುವದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೂ , ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರು 

ಕರ್ಮ ಬಿಡದೆಂದೂ ಹೇಳುವ ತನುತ್ರಯ ಭಾರಕರ ನೋಡಿನಗುವ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ. 

೨೧. ತನುತ್ರಯ ವಿಕಾರವ ತೊಲಗಿಸಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪನಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಾಂತಮತವು 

ಪ್ರಶಸ್ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ವೇದಾಂತಮತವು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ 

ತನುತ್ರಯ ವಿಕಾರವ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ: 

ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದಾಂತ ನಿರ್ಣಯವ ಹೇಳುವೆನು. 

ಅನಾದಿ ಮಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಯಾ ಕರ್ಮ ಗುಣಾತಿ | 

ಇಹೈವ ವಿಧಿಃ ಕಥ್ಯತೆ ಪಾಶ ಜೀವ ಸಬಂಧನಾತ್ || 

ಎಂಬೀ ಶೃತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ಮಲ ಮಾಯಾ ಕರ್ಮ ಉಂಟು. 

ಶಿವನುಂಟು, ಆ ಮಲ ಮಾಯಾ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಪಾಶಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿ 



೪೯೮ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

() 

ಸುಖದುಃಖಂಗಳಂ ಬಿಡಕೂಡದು. ಶಿವಪೂಜಾ ಫಲದಿಂದ ಬಂಧಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಸಹಜ 

ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ದಾಂತ ನಿರ್ಣಯ . 

೨೨. ಅನಾದಿ ನಿರ್ಮಲಶ್ರುದ್ದ : ಪಾಶಜೀವ ವಿಲಕ್ಷಣಃ| 

ನಿರ್ವಿಷಯಾ ರತಿರಿತ್ಯೇತೇ ಶಿವಕರ್ಮ ಗುಣಾ ಇತಿ || 

ನಿಜಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಶ್ಚ ತ್ರಿವರ್ಣ ಮಲಮುದ್ಭವಂ | 

ಮಲಂ ತ್ಯಜೇತ್ ಕೃತಂಕೃತ್ಯ೦ಯುತಂ ಸಿದ್ದಾಂತ ನಿರ್ಣಯಂ|| 

ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪಾಶಜೀವಿಗಳ 

ಅಂಟದಾತನಾಗಿ ಶಿವರತಿ ಸುಖ ಸುಧಾಮಯನಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 

ಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನಿಜ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಮಲತ್ರಯವು. 

ವಿಧಿ ವಿಷ್ಣುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ಬಾರದಂತಾದವು ಅಂತಪ್ಪ ಮಲತ್ರಯವ ತಾ 

ತೊಳೆದು ಜಗದ ಜೀವರಿಗೆ ( ಅವುಗಳ ) ತೊಲಗಿಸುವ ಜಾಣ್ಮಯುಳ್ಳಾ ತನೇ ವೀರಶೈವ. 

ಇದು ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ದಾಂತವು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

ಅತ( ವೇದಾಂತ) ನಿರ್ಣಯ . 

೨೩ . ಜೀವಶ್ಯವಶ್ಯವೋಜೀವಃ ಸಜೀವಃ ಕೇವಲಃ ಶಿವಃ || 

ಪಾಶಬದ್ರೋ ಭವೇಜೀವಃ ಪಾಶಮುಕ್ತಸ್ಸದಾಶಿವಃ || 

ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎನ್ನುವರು ಕೆಲಬರು. ಜೀವನು ಪಾಶಬದ್ದನು. ಶಿವನು 

ಪಾಶವಿಲಕ್ಷನು, ಜೀವನು ಪಶು . ಶಿವನು ಪಶುಪತಿ ಪಶುವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಿಡಲು 

ಪಶುಪತಿಯಿಂದಹುದಲ್ಲದೆ, ಪಶುವು ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಬುವುದೇ ? 

ಆದರಿಂದ ಜೀವನು ಜೀವನೇ . ಶಿವನು ಶಿವನೇ . ( ಇದನು ಶಿವಶರಣರೊಪ್ಪರು) 

ಅದರಿಂದ ವೇದಾಂತಲಕ್ಷಣವು ಶಿವಶರಣರಿಗಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ 

ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

ಇನ್ನು ಶಿವಾದ್ವತ ನಿರ್ಣಯ . 

೨೪. ಭಕ್ತಶ್ಯವೋ ಶಿವೋ ಭಕ್ತ : ಸಕ: ಕೇವಲಃ ಶಿವಃ | 

ಆಕಾರೇಚ ಭವೇದ್ಭಕ್ಕೊ ನಿರಾಕಾರಸ್ಸದಾಶಿವಃ || 

ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಶಿವನು ಪಾಶವಿಲಕ್ಷಣನು. ಭಕ್ತನೂ ಪಾಶವಿಲಕ್ಷಣನು. 

ಶಿವನು ನಿರ್ಮಲನು. ಭಕ್ತನೂ ನಿರ್ಮಲನು . ನಿರಾಕಾರನಾದ ಶಿವನು ಜಗದ ಹಿತಾರ್ಥ 

ನಿಮಿತ್ತ ಆಕಾರನಾಗಿ ಭಕ್ತನಾದನು. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ: 

- ಭಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ. 

ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ ಸಾದಾದಿಂದ ಗುರುಸೇವೆ. ಲಿಂಗನಿಷ್ಟೆ , ಜಂಗಮಾರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿರ್ವಂಚಕನಾಗಿ ಆವುದಾನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ವಾಯ್ತಾಕಾರ 

) D 



ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೪೯೯ 

ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಂಗಳಿಗೆ ಈಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶನ ಅರ್ಪಣದಿಂದ 

ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ವಾಯುಗುಣ ವಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವನು ಶರಣನು ಗುಹೇಶ್ವರ 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

೨೫. ಮೂರ್ತಿ ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಂಚಕನಾಗಿ 

ಆವುದಾನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನು ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ 

ಭಾವಂಗಳಿಗೆ ಈಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಪರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪುರುಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಇವುಗಳ ಅರ್ಪಣದಿಂದ 

ಭೋಗಾಂಗದ ಮನೋಗುಣವಿಕಾರವನು ಬಯಲು ಮಾಡುವಾತ ಶರಣನು ಗುಹೇಶ್ವರ 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

೨೬ . ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ ಮಹಾಸಾದಾಖ್ಯಗಳಿಂದ ದೇಹನೇತ್ರ , ಮನೋನೇತ್ರ , 

ಆತ್ಮನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಂಚಕನಾಗಿ , ತನು ಮನ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥಂಗಳನು 

ಆಹವನೀಯಾಗಿ ನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಪತ್ಯಾಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಂಗಳಿಗೆ ಈಕ್ಷಣ 

ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದೆ ಪಾಶಬದ್ದವಾದ ಜನನ ಶೋಕಮೋಹಗಳ ಅರ್ಪಣದಿಂದ 

ಯೋಗಾಂಗದ ಅಹಮಮತೆ ವಿಕಾರವನು ಬಯಲು ಮಾಡುವಾತ ಶರಣನು ಗುಹೇಶ್ವರ 

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

೨೭ . ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇಹವನು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದೆ 

ಜಾಗರದ ಭ್ರಮ , ಸ್ವಪ್ನದ ಭಾರ, ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅಂಧಕಾರ ಎಂಬ ಅವಸ್ಥಾಶ್ರಯವನು 

ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಿರವಸ್ಥೆಯನುಳ್ಳ ಶರಣನು ಶಿವನಲ್ಲದೆ, 

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಪಾಶ ಬದ್ದನು ಶಿವನೆಂದರೆ, ನಗುವ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು. 

೨೮ . ತನುತ್ರಯವ ಲಿಂಗತ್ರಯಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ ಪರಮ ಲಿಂಗವಾಗುವವರನು ಆರನೂ ಕಾಣೆನು. 

ಮಾಯಾ ಮಲ ಕರ್ಮ ಪಾಶ ಬದ್ದರಾಗಿ ದುರಾಚಾರ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಿಡದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿವವರು ಅನೇಕರುಂಟು . ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿವವರು ತಮಗೆ 

ಚೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪರಶಿವನ ಕಾಣಲರಿಯರು. ಅವರಾರೆಂದೊಡೆ: 

ವಿಷ್ಣು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಆಹಾರವಕೊಡಲಾರದೆ 

ಹೋದನು. ವಿರಿಂಚಿ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಶಿರವ ಹೋಗಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇಂದ್ರನು 

ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಭಗದೇಹಿಯಾದನು . ಮನ್ಮಥನು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು 

ಭಾಳಲೋಚನನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೆಂದು ಹೋದನು. ಸನತ್ಕುಮಾರನು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು 

ಒಂಟೆಯಾದನು. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ಇಂದ್ರನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಹೊರುವ 

ಬೆಸ್ತರಾದರು . ಮನುಮಾಂಧಾತರು ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ದಕ್ಷನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ 

ಸುರಾಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕರಾದರು . ಚಂದ್ರನು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ವೀರಭದ್ರನ 

ಅಂಗುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಾದನು. ಸೂರ್ಯನು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹಲ್ಲುದುರೆ 
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ಬಡಿಸಿಕೊಂಡನು . ಅಗ್ನಿ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ನಾಲಗೆಯ ಕೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸರಸ್ವತಿ 

ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಮೂಕೊರತೆಯಾದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಧನಿಕರ 

ಮನೆಯ ದಾಸಿಯಾದಳು. ಶಾಂಭವಿಯು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಶಿವನ ವಾಮಾಂಗದಲ್ಲಿ 

ನಿಂತಳು. ದೇವ ದಾನವರು ನಾವುಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ಭವಾಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೇಳುತ್ತೆ 

ತಡಿಯ ಕಾಣರು. ಹೀನ ಮಾನವರು ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಜಿಹ್ನೆ ಗುಹ್ಯ ಲಂಪಟಕ್ಕೆ 

ಸಿಲುಕಿದವರ ನೋಡಿನಗುತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು. .. 

೨೯ . ಸರ್ಪಾಕಾರವಾದ ಸುವರ್ಣ ತಾರಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರ ರೂಪವಾದ 

ಅಂಗಮಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಮಲದಳಾಕಾರವಾದ ಹಿರಣ್ಯತಾರಕ ಕವುಚಲಾಗಿ ಆ 

ಅಂಗಮಯಜ್ಯೋತಿಯು ಒಂದು ಧವಳ ಕುಂಭ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲವರ್ಣ ತಾರಕಯುಗಗಳ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಂಭಮಯ ಹಸ್ತ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿಕೆ ಆ ಹಸ್ತಮಯ 

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಧವಳವರ್ಣ ತಾರಕವು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು . ಆ ತ್ರಿಕೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮಾಣಿಕ್ಯ ವರ್ಣವಾದ ಚಿದಾಕಾಶ ತಾರಕವು, ಆ ತಾರಕಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಪಂಚಮುಖದಿಂದೊಪ್ಪಿದ ಸಮರಸಮಯ ವಿಮಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹರಿತವರ್ಣ 

ತಾರಕವು ಮುಚ್ಚಿತ್ತಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷಡುತಾರಕ ತ್ರಿಲಿಂಗ ಸಂಗ ಸಮರಸವಾದ 

ಶಾಂಭವಯೋಗವು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವು. 

೩೦ . ಮಾನಸಪೂಜಕರು ಮಣ್ಣಾದರು. ನಿಟಿಲ ಭೂಮಧ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ನೀರಾದರು. 

ನಾದವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ವಾದಿಗಳಾದರು . ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ 

ಮಾಡುವವರು ಶಿವದ್ರೋಹಿಗಳಾದರು. ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಮೌನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಿಚ್ಚು ಪಾಲಾದರು . 

ವಾಯುಧಾರಣ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯಕೊಳಗಾದರು . ಬಯಲು 

ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರಮಿತರಾದರು. ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವವರೆಲ್ಲ 

ಅಡವಿಯ ಹೊಕ್ಕರು. ಪಾಶುಪತರೆಲ್ಲ ಭವಾಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಅನಾದಿ 

ಪ್ರಮಥಗಣೇಂದ್ರರಾದ ಶರಣರಿಗಲ್ಲದೆ ಷಟ್ತಾರಕ ತ್ರಿಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಶಾಂಭವಮುದ್ರೆಯು ಇತರರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ . 

೩೧. ಕೆಲಬರು ಇದು ಶಾಂಭವಂ, ಅದು ಶಾಂಭವಂ ಎಂಬರು ಶಾಂಭವ ಮುದ್ರೆಯ 

ಸಕೀಲನರಿಯದೆ, 'ಶಾಂಭವ' ಮುದ್ರೆ ಎನಲುಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ. ಶಾಂಭವಮುದ್ರೆ 

ಎನಲು ನಿರಾಳನಿಲಯ . ಶಾಂಭವಮುದ್ರೆ ಎನಲು ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ನ್ಯಾಯ. 

ಶಾಂಭವಮುದ್ರೆ ಎನಲು ವಾನಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರ. ಶಾಂಭವಮುದ್ರೆ ಎನಲು ' ಲಿಂಗಾಂಗ 

ಸಮರಸವು. ಶಾಂಭವಮುದ್ರೆ ಎನಲು ಮನು ಮುನಿ ಅಜ ಹರೀಂದ್ರ ಸುರಾಸುರರಿಗೆ 

ಅಸಾಧ್ಯವು, ಶಾಂಭವಮುದ್ರೆಯು ನಿಜ ಗುರು ಶಾಂತೇಶ್ವರನಿಗಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವು 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 
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ಪರವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯ . 

೩೨. ವಾಚಾತೀತಂ ಮನೋತೀತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ' ಪರಾತ್ಪರಂ | | 

ಜ್ಞಾನಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ಕಳಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಚ ಭಾವಯೇತ್| | 

ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲಾಭಾಸಾ ತಟಿತ್ಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ| 

ತಸ್ಕೋರ್ಧಂಚ ಶಿಖಾ ಸೂಕ್ಷಾ ಚಿದ್ರೂಪಂ ಪರಮಂಕಲಾ | 

ನೀಲತೋಯಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಿದ್ಯುಲೇಖನ ಭಾಸ್ಪತಂ | 

ನೀವಾರ ಶೂಕವತ್ತ ಪೀತಾಭಾಸ್ವತ್ಯಣಪಮಾ || 

ಆ ಪರಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಚಕ್ಕೆ ನುಡಿಯಬಾರದಿರ್ದಂಥ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಿರ್ದಂಥ, 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನೆಯಬಾರದಿರ್ದಂಥ, ಬಾವಕ್ಕೆ ಭಾವಿಸಬಾರದಿರ್ದಂಥ ನಿರಂಜನವಾಗಿ ಅತಿ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಳೆಯಾಗಿ, ಶೂನ್ಯವಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ , ಕಾಲಾನಲಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, ಕೋಟಿ 

ಮಿಂಚುಗಳ ಪ್ರಭೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೀಪದ ತುದಿಯ ಶಿಖಿಯ ಹಾಗೆ ' ಪರಮಾಣುವಾಗಿ' 

ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಅಖಿಲ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಬಾರದಿರ್ದಂಥ 

ಸುಖದಾಯಕವಾದ ಶುದ್ದ ಪರಮ ಕಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವದು ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅದು 

ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ: 

ನೀಲಮಣಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೆಘದೊಳಗಣ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಆಕಾಶ 

ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ವಾಲಾಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪೀತವರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಅಣುರೂಪಾಗಿ 

ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಾಗೆ ಸೂರ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ " ಬದನೆಯ ' ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಗೆ 

ಕಾಣಲ್ಪಡುವದು ಆತ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, 

ಲಿಂಗಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೋಮುಖ ವರ್ತುಳ ಗೋಳಕ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ 

ಕಾಣಲ್ಪಡುವದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೩೩ . ಶಂಭು ಸಂಬಂಧ ಯುಕ್ತಾ ತು ಶಾಂಭವೀ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ 

ಆಕಾಶ ಗುಣ ಯುಕ್ತಾತು ಖೇಚರೀತ್ಯುದಿತಾ ಭವೇತ್ 

ಖೇಚರೀ ಶಾಂಭವೀಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ 

ಖೇಚರೀ , ಶಾಂಭವೀ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಗುಣದೊಡನೆಕೂಡಿದ ಖೇಚರೀ ಮುದ್ರೆಯ 

ಲಕ್ಷಣವ ಹೇಳಿಹೆನು: - ನಿರಾಕಾರವಾದ ಗುಣರಹಿತಾಕಾಶವನು ವಿಸ್ಸುರೋದ್ದಾಢ 

ತಿರೂಪವಾದ ಪರಾಕಾಶವನು ಕಾಲಾನಲಪ್ರಕಾಶವಾದ ಮಹದಾಕಾಶವನು 

ಅಪರಿಮಿತ ದ್ಯುತಿಭರಿತವಾದ ತತ್ವಾಕಾಶವನು ರವಿಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶವಾದ 

ಸೂಹ್ಯಾಕಾಶವನು ಈ ಐದಾಕಾಶವನು ನೋಡುವಾತನು ಆಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾಗುವನು. 

ಈ ಪಂಚಾಕಾಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಕ್ರಮವು ಹೇಗೆಂದಡೆ: 

ಕಾಲಾನಂಪ್ರಕಾಶವಾದ ಮಹದಾಕಾಶವೇ ಬಾಹ್ಯಲಕ್ಷ್ಯವೆಂಬ ನಾಸಾಗ್ರವು. 

ವಿಸ್ಸುರೋದ್ದಾಢ ತಮೋರೂಪವಾದ ಪರಾಕಾಶವೇ ಆ ನಾಸಾಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ , ರವಿ 
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ಶತಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶವಾದ ಸೂಹ್ಯಾಕಾಶವೇ ಅಂತರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂಬ ಕಮಲನೀಲವರ್ಣಜ್ಯೋತಿ. 

ಅಪರಿಮಿತ ದ್ಯುತಿ ಭರಿತವಾದ ತತ್ವಾಕಾಶವೇ ಅಂತರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೋಲೀಯವಾದ 

ಜೀವ ಪರಮರ ಐಕ್ಯವು. ನಿರಾಕಾರವಾದ ಗುಣರಹಿತ ಆಕಾಶವೇ ತ್ರಿಕೂಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ನಿಂದು ವಾಯುಗುಣವಿಕಾರ ಮನೋಗುಣವಿಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ತಾನು ತನ್ನರಿದು 

ಶಿವನನರಿಯನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 

೩೪. ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ರವಿಸ್ಕಾನಂ ರವಿ ಮಧ್ಯೆತು ಚಂದ್ರಮಾ| 

ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂಕರಂ ವೃಕ್ಷಂ ಹೃದಯಂ ದಿವ್ಯ ` ಮಾನಸಂ || 

ಹೃದಯಾಂತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪಕಂ | 

ಆಹಂಮತಿ ಶೈವ' ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ|| 

ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, 

“ ಮುಖಾದಿಂದ್ರಶಾಶ್ವ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರಜಾಯತ|| 

ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹುಟ್ಟಿತಾಗಿ ಮುಖವೆಂದರೂ ಅಗ್ನಿ 

ಎಂದರೂ ಒಂದೇ . 

ಚಕ್ಕೋಸ್ಕೂರೋ ಅಜಾಯತ 

ಎಂಬೀ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ ಹುಟ್ಟಿದನಾಗಿ ನೇತ್ರವೆಂದರೂ ಸೂರೆನೆಂದರೂ 

ಒಂದೇ . 

ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋಜಾತಾ 

ಎಂಬೀ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದನಾಗಿ ಮನವೆಂದರೂ ಚಂದ್ರನೆಂದರೂ 

ಒಂದೇ . 

ತನ್ಮಧೈ ಶಾಂಕರಂ ವ್ಯಕ್ಷಂ ಹೃದಯಂ ದಿವ್ಯ ಮಾನಸಂ. 

ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ 

ಬೆಳಗುವದು. 

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪಕಂ 

ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ತ್ರಿಕೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರುವನು. 

-ಆಹಂಮತಿರವಂತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ 

ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ತ್ರಿಕೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು 

ವಾಯುಗುಣವಿಕಾರ ಮನೋಗುಣವಿಕಾರವನಂಟದೆ ತನಗೆ ಚೈತನ್ಯವಾದ 

ಪರಶಿವನನರಿಯದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ( ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ) 

ಗುಹೇಶ್ವರಾ. 



ಅನುಬಂಧ 





ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ 

( ಜಿ: ಬೆಡಗಿನ ಪದ ) 

ಅಂಬಲ : ಹುಳಿ ಗಂಜಿ, ಅಂಬಲಿ 

ಅಂಕಣಿ : ರಿಕಾಪು ಅಂತರ : ಅಂತರಿಕ್ಷ 

ಅಂಕೆಯಾಗು : ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿರಿಸು , ತಾಳು ಅಂತು : ಅಂತ, ನಿರ್ಣಯ , ರೀತಿ ನೆಲೆ 

ಅಂಗಜನ ಪಡೆ ( ಬೆ) : ನಾನಾವಿಧ ಅಗ್ಗ : ( ಸಂ . ಅರ್ಘ ) ಶ್ರೇಪ್ಪ 

ಕರಣಂಗಳು ಅದ್ಭಣಿ( ಅಗ್ಗವಣಿ, ಅಗ್ಗಣಿ) : ಕಾಲು 

ಅಂಗದ ಧರೆ ( ಬೆ) : ತನುವೆಂಬ ಭೂಮಿ - ತೊಳೆಯಲುಕೊಡುವ ನೀರು 

ಅಂಗನೆ ( ಬೆ) : ಶಾಂತಿಯೆಂದು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ( ಬೆ) : ೧. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಅಂಗನೆ ( ಬೆ) : ಅಕಾಯ * ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ , ೨. ಸ್ವಾನುಭಾವ ಪ್ರಭೆ, 

ರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ೩ . ತನುಗುಣಸಂಬಂಧಿಯಾದ ದೇಹ, 

ಅಂಗವಿಸು ( ಅಂಗೈಸು) : ಹಿಡಿ, ಸ್ವಾಧೀನ ೪. ಆತ್ಮ 

ಪಡಿಸಿಕೊ ಅಗ್ನಿಮುಖ ( ಬೆ) : ಕುಂಡಲಾಗ್ನಿ 

ಅಂಗೈಯಮಾಲೆ ( ಬೆ) : ಕರಸ್ಥಲದ ಅಗ್ನಿಯ ಒಡಲು ( ಬೆ) : ಅಗ್ನಿ ಅಂಶವಾದ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೇಹ 

ಅಂಡ ( ಬೆ) :ಚಿಹ್ಮಾಂಡ ಅಗ್ನಿಯ ಕಿವಿ ಮೂಗು( ಬೆ) : ಅಗ್ನಿಯ 

ಅಂಡಜ ( ಬೆ) : ಚಿದ್ವಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಶದಿಂದಾದ ದುರಭಿಮಾನ 

ಹುಟ್ಟಿದ ಸುಜ್ಞಾನಸಯಗಳು : ಮತ್ತು ಅಹಂಕೃತಿ 

ಅಘಹರನ ದೃಷ್ಟಿ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು 

ಅಂಡಜವೆಂಬ ತತ್ತಿ ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಅಚ್ಚನೆ ( ಸಂ . ಅರ್ಚನೆ) : ಪೂಜೆ 

ಬಿಂದುವೆಂಬ ಚಿಹ್ಮಾಂಡ ಅಚ್ಚನೆಯಾಡು : ಪೂಜಿಸು 

ಅಂಡಲೆ : ಕಾಡಿಸು ಪೀಡಿಸು ಅಚ್ಚಿಗೆ : ದುಃಖ 

ಅಂಬರ ( ಬೆ) : ೧. ಆತ್ಮತತ್ವ ೨. ಆತ್ಮ ಅಚ್ಚುಗ : ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದ್ಭುತ. ಪ್ರೀತಿ 

ತತ್ವದ ಮರವೆ ೩ . ಆತ್ಮ ತತ್ವವೇ ಅಜ ( ಬೆ) : ಮಿಥ್ಯ 

ತಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಅಜನ ಕೊಂಬು ( ಬೆ ) : ರಾಜಸ ಅಹಂಕಾರ 

ಅಂಬು ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನ ಅಟಮಟ : ಮೋಸ, ವಂಚನೆ 

ಅಂಬುಧಿ ಉರಿಯಿತು ( ಬೆ) : ಭದ ಅಟ್ಟಗೋಲು: ಉದ್ದಗಣೆ, ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ . ಏಡಿ 

ಸಮುದ್ರವುಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಟಿಕೆ : ಬಿಂಕ , ಕರೆವ- ಕಳಿಸುವ ಕೆಲಸ 

ದಗ್ಧವಾಯಿತು ಅಟ್ಟೆ : ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಹ 



೫೦೬ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ದೃಷ್ಟಿ 

ಅಟ್ಟೆಯನೂ ತಲೆಯನೂ ಬಯಲು ಅನ್ನ ಪಾನದ ಹಿರಿಯರು ( ಬೆ) : 

ನುಂಗು : ( ಬೆ) ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುವ 

ಸುಜ್ಞಾನಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು 

ಮಾಡು ಅನಾದಿ ( ಬೆ) : ೧. ಅಪರಕ್ಷೆ ೨. ಶರಣ 

ಅಟ್ಟೆಸಹಸ್ರವಾಗು ( ಬೆ) : ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲ ೩ . ನಿಷ್ಕಲ ವಸ್ತು ೪. ಸುಚೈತನ್ಯಲಿಂಗ 

ಲಯವಾಗು ಅನಾದಿಮಧ್ಯ ( ಬೆ): ಮಹಾಜ್ಞಾನದ 

ಅಡಗು : ಮಾಂಸ 

ಅಡಗು ( ಬೆ) : ಪರಮಾನಂದ ಅನಾಹತ ಎರಡು ( ಬೆ) : ದೈತಭಾವ 

ಅಡವಿ ( ಬೆ) : ಭವಾರಣ್ಯ ಅನುಭಾವ ( ಬೆ ) : ಶಿವಜೀವ ಸಂಬಂಧ 

ಅಡಿಗೆ ( ಬೆ) : ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾನಂದ ಅನುವಾಯಿತ್ತು ( ಬೆ) : ಪರಬ್ರಹ್ಮನಪ್ಪ 

ರಸವಾಗುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು 

ಅಡಿವಜ್ಜೆ : ಸಂಪ್ರದಾಯ - ಅಪ್ಪು ( ಬೆ) : ೧. ಮನ ೨. ಪ್ರಾಣ 

ಅಡು : ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು , ಬೇಯಿಸು ೩ . ಅಪ್ಪುವಿನಸೊಮ್ಮಾದ ಸಂಸಾರರಸ , 

ಅಡುಗಬ್ಬ : ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಡುವ ಸುಬುದ್ದಿಯೆಂಬ ಶಿವಾನಂದ ಜಲ 

ಕಬ್ಬಿನ ಸೌದೆ, ಉರುವಲು ಅಪ್ಪು ಅಗ್ನಿ ಕಳೆಯಿಂದಾದ ಮೇದಿನಿ ( ಬೆ): 

ಅತೀತ ( ಬೆ) : ಪರಶಿವ ತತ್ವ * ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು 

ಅತ್ತೆ ( ಬೆ) : ಪರಾಶಕ್ತಿ , ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪುವಿನ ಬಾವಿ ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ 

ಅದ್ದು : ಮುಳುಗು, ಮುಳುಗಿಸು ಕೂಪ 

ಅದ್ವಯ : ಎರಡಳಿದ, ದ್ವಂದ್ವರಹಿತ | ಅಭಿಗಾ ( ಘಾರ : ತುಪ್ಪ 

ಅದ್ಭುತ: ( ಬೆ) ೧. ವಿದ್ಯಾಪಿಂಡ ಅಭಿನವ ಗಿಳಿ ( ಬೆ) : ಜೀವನವೆಂಬ ಶುಕ 

೨. ಮಾಯೆ ಅಮರ ( ಬೆ) : ನಿತ್ಯಪವವಿ 

ಅಧರಪಾನ ( ಬೆ) : ಪಶ್ಚಿಮನಾಳವನ್ನು ಅಮಳೋಕ್ಯ : ಬಾಯಿ , ಗಂಟಲು, 

ಬಗೆಗೆದು ಪಡೆವ ಅಮೃತಬಿಂದು ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ 

ಅನವು ಮಾಡು : ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸು ಅಮಳೋಕ್ಯವ ಮಾಡು : ನುಂಗು , ಸೇವಿಸು 

ಅನಂತವೆಂಬ ಗಿಳಿ ( ಬೆ) : ಪರಮಹಂಸ ಅಮ್ಮಾವು: ' ಅದು' ಎಂಬ ಆಕಳು , 

ಅನಾಮಿಕ : ಹೆಸರಿಲ್ಲದ, ಅಂತ್ಯಜ, - ದುಷ್ಟಮೃಗ 

ಅಮ್ಮೆನು: ಸಮರ್ಥನಾಗೆನು 

ಅನಲ ( ಬೆ) ೧. ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಅರಗಿನ ಕಂಭ ( ಬೆ) : ಶರಣನ ಭಾವವೆಂಬ 

೨ . ತಾಪತ್ರಯಾಗಿ ೩ . ಕುಂಡಲಾಗ್ನಿ ಕಂಬ 

ಅನು : ಹದ, ಯೋಗ್ಯತೆ, ಸಿದ್ದತೆ, ಅರಗಿನ ದೇಹ ( ಬೆ) : ಸ್ಕೂಲತನು 

ಅವಕಾಶ ಅರಗಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ( ಬೆ) : ಮಲತ್ರಯ 

ಅನುಶ್ರುತ : ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೇಹ 



ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ ೫೦೭ 

ಅರವತ್ತುನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆ ( ಚೌಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆ) ಅಲಗು : ಆಯುಧ, ಹರಿತವಾಯಬಾಣ 

( ಬೆ) : ಅವಿದ್ಯಾ ಗುಣಪ್ರಧಾನವುಳ್ಳ ಅಲುಬು : ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿ ತೊಳೆ 

ತತ್ವ ಕರಣಂಗಳು ಅವಗಡಿಸು : ಹತ್ತಿಕ್ಕು , ಗೆಲ್ಲು 

ಅರಸು ( ಬೆ) : ೧. ಜೀವ ೨. ಬ್ರಹ್ಮ ಅವಗ್ರಾಹಕವಾಗು : ಹಿಡಿ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು 

ಅರಸು - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮ ಅವದಿರು : ಅವರು 

* ವಿಷ್ಟು ರುದ್ರರ ಗುಣಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳು | ಅವನಿ ( ಬೆ) : ದೇಹ, ತನು 

ಅರಳಿಯ ಮರ ( ಬೆ ) : ಉಲಿವ ಶಬ್ದ ಅವಲೋಹ: ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಕೀಳಾದ 

ಅರಳೆಲೆ ( ಬೆ) : ಪ್ರಾರಬ್ದ ಲೋಹ, ಕಬ್ಬಿಣ 

ಅರಿ : ಕಡಿ, ಕತ್ತರಿಸು ಅವಸರ : ಸಮಯ 

ಅರಿದ : ಭಿನ್ನವಾದ, ಅಖಂಡವಲ್ಲದ ಅವಿದ : ಅವೇದ್ಯ ; ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ 

ಅರಿತಲೆ ( ಬೆ) : ೧. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅವಿರಳ ವಿಟ ( ಬೆ) : ಶರಣ 

ಅಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ ೨. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಸುರರು ( ಬೆ) : ಕರಣಗಳು 

ವಿಷಯ ಅಸ್ತಮಾನ ( ಬೆ) : ಮನೋಲಯ 

ಅರಿದು : ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯ ,ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸಗ : ಅಗಸ 

ಅರಿಯದ ತಲೆ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಸಿಯಳು : ಬಡನಡುವಿನ ಸುಂದರಿ 

ಅರುವೆ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನ ಆಸ್ತಿ : ಇರುವುದು, ನಾಸ್ತಿ : ಇಲ್ಲದಿರುವುದು) 

ಅರುವೆಯನೊರಲೆಕೊಂಡಡೆ ( ಬೆ) : ಅಷ್ಟಾಶೀತಿ : ಎಂಬತ್ತೆಂಟು 

ಸುಜ್ಞಾನದ ಖಂಡಿತಭಾವ ಅಹ : ಆಗುವ 

ಹರಿಹಂಚಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಳವಡು : ಸಾಧ್ಯವಾಗು, ನಿಲುಕು 

ಆರ್ : ಇಂಗು, ಬಾದು, ಇಲ್ಲವಾಗು ಅಳವು: ಸಾಮರ್ಥ 

ಅರಲುಗೊಳ್ಳು : ಬಾಯಾರು, ಬೆಂಡಾಗು, ಅಳಿಯ ( ಬೆ) : ಶರಣ 

ಒಣಗು ಅಳಿದುಕೊಡುವ ಯೋಗ( ಬೆ) : ಸುಗುಣ 

ಅರಿಕೆ : ಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಯೋಗ. 

ಅರತುಹೋಗು: ಒಣಗು ಅಳಿಯದೆ ಅಳಿದುದು ( ಬೆ) : ತಾನಿದ್ದು 

ಅರೆ : ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿಗುಣ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು 

ಅರೆ ( ಬೆ) : ಜಡರೂಪವಾದ ದೇಹ ಅಳಿಯದೆ ಕೊಡುವ ಯೋಗ( ಬೆ) : 

ಅರೆಮರುಳ ( ಬೆ) : ತಿಳಿಗೇಡಿ, ಪೆದ್ದ , ಮಂಕ ನಿರ್ಗುಣಯೋಗ 

ಅರೆಮರುಳ ( ಬೆ) : ಅಂತರಾತ್ಮ 

ಅರ್ಕ ( ಬೆ) : ಅಖಂಡ ಚಿತ್ಪಕಾಶವುಳ್ಳ ಆಕಾಶ ( ಬೆ) : ಆತ್ಮತತ್ವ , ಮಹಾಜ್ಞಾನ 

ಚಿಲ್ಲಿಂಗ ಆಕಾಶಗಂಗೆ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಅಮೃತ 

ಅರ್ಕಜ :ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಶನಿ ರಸ 

ಅರ್ಕಜ ( ಬೆ) : ಪ್ರಣವ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ಆಕಾಶದ ಮೃದು ( ಬೆ) : ಆತ್ಮನ ಸೌಮ್ಯತೆ 



೫೦೮ 
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ಆಕಾಶ ಬಂದು ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಶಿಶುವ ( ಬೆ) : ಆನು : ಧರಿಸು , ತಾಳು 

ಮಹತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಜವನ್ನು - ಆನೆ ( ಬೆ) : ೧ಅಹಂಕಾರ ೨ . ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಹೊಂದಿತ್ತು - ೩ . ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಕೂಡಿದ ಅಹಂಕಾರ 

ಆಕಾಶವರ್ಣದ ಸೂಳೆ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನ ಆನೆಯ ಹೆಣ ( ಬೆ): ಅಹಂಕಾರ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ 

ತಮೋವರ್ಣವುಳ್ಳ ಮಾಯೆ ದೇಹ 

ಆಗಡಿಗ : ಧೂರ್ತ, ನಿಂದಕ ಆಪ್ಯಾಯನ : ತೃಪ್ತಿ , ಸುಖ , ಹಸಿವೆ, 

ಆಗರ : ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಸುಖ 
ಪರಿಣಾಮ 

ಆಗರ ( ಬೆ) : ಸುಖ 
ಆಯತ : ಬಂದದ್ದು , ಅಳವಡಿಕೆ, ಸಿದ್ದಿ 

ಆಗಾಗು : ಪರಿಣಾಮಹೊಂದು 
ಆಯಿತ್ತೆ : ಆದುದೆ | 

ಆಗು : ಪರಿಣಾಮ , ಆಗುವಿಕೆ 
ಆರಡಿಗೊಳ್ : ಪೀಡಿಸು,ನೋಯಿಸು 

ಆಗುಳಿಸು : ಆಕಳಿಸು 
ಆರು ( ಬೆ) : ಷಡುಶಕ್ತಿಗಳು, ಷಟ್ಸ್ಥಲ, 

ಆಡಾದ ಬಂದಕೋಡಗ ( ಬೆ) : 
- ಆರುವರ್ಣಗಳು, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು 

ಸ್ವಾನುಭಾವ ವಿವೇಕದಿಂದ 
ಆರುತತ್ವಗಳು ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮ , ವಿಷ್ಣು, 

ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸು 
ರುದ್ರ, ಈಶ್ವರ, ಸದಾಶಿವ, 

ಆಡು : ಕುಣಿ, ಮಾಡು, ವಿಹರಿಸು, 
ಉಪಮಾತೀತ 

- ಮೇಯಲು ಹೋಗು 

ಆಡು ( ಬೆ) : ಆಧಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಆರುದಿನ ( ಬೆ) : ಷಡಂಗಯೋಗ 

ಉದಯವಾದ ಪ್ರಣವಜ್ಞಾನ 
ಆರುಪಕ್ಕ ( ಬೆ) : ಆರು ಋತುಗಳು 

ಆಧಾರ : ವಿಭೂತಿಯ ಚೀಲ, ಆಶ್ರಯ , 
ಆರುಬಣ್ಣದ ಮೃ ( ಬೆ): ಷಡುವರ್ಣಾತ್ಮಕ 

ಆಧಾರಚಕ್ರ 
ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಾಯೆ 

ಆದಿ ( ಬೆ) : ೧. ನಾದ, ೨.ಮೂಲಜ್ಞಾನ, 
ಆರೂಕಾಣದ ಠಾವು ( ಬೆ) : ಅಸಾಧ್ಯಸ್ಥಲ 

೩ . ಶಿವಲಿಂಗ, ೪, ಸಕಲ 
ಆಿ ( ಆರಮ್) : ವಿಚಾರಿಸು , ಕಾಪಾಡು 

೫ . ಚಿಪ್ಪಿಂದು ೬ . ತನು 
ಆರೋಗಣೆ : ಊಟ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ 

ಆದಿಕುಳ ( ಬೆ) : ನಿಜದ ನಿಲುವು 
ಆಲಿಕಲ್ಲು : ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ , ಆಣೆಕಲ್ಲು 

ಆದಿಪುರ ( ಬೆ) : ಚಿಪ್ಪಿಂದು ಪಿಂಡ ಆಲು( ಆಲ್ ) : ಆರ್ಭಟಿಸು , ಚೀರು 

ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅವಸಾನ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾತೃ , 
ಅವಳಿ : ಸಾಲು , ಸಮೂಹ 

ಜ್ಞಾನ, ಭೇಯ 
ಆವು ( ಹಸು) ( ಬೆ) : ಜೀವ, ಲಿಂಗ 

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿದಧಾರ ( ಬೆ ) : ಮೂಲ ಆಶ್ರಮ ( ಬೆ) : ಸಮರಸಭಾವ 

ಸ್ವಾನುಭಾವವೆಂಬ ಸೂತ್ರ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾನ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ 

ಆದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಆಶ್ರಯ ( ಬೆ) : ಜೀವಭಾವ ಹಿಂಗಿದ 

ಆಧಾರ ( ಬೆ) : ೧ . ಬಿಂದು ೨. ಆತ್ಮಾಂತ ಬಳಿಕ ಲಭಿಸುವ ಲಿಂಗಭಾವ 

ರ್ಗತಸ್ಥಾನ ೩ . ಲಿಂಗಭಕ್ತ ೪. ಪ್ರಾಣ ಆಸುರ : ಉಪಟಳ, ಭೀಕರ, ಅಬ್ಬರ 

ಅಧಿ : ಮನೋರೋಗ ಆಹಾಂಗೆ : ಆ ಹಾಗೆ, ಆ ಮೇರೆಗೆ 
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ಆಹಾರ ( ಬೆ) : ಶಿವಸುಖಾನಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರಿವಾರ ( ಬೆ) : ಇಪ್ಪತ್ತೈದು 

ಆಳವಾಡ : ನಿಂದಿಸು , ಹಳಿ , ಚುಚ್ಚು ತತ್ವಗಳು 

ಮಾತಾಡು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ( ಬೆ) : ಜೀವ ಮತ್ತು 

ಆಳಿ : ಗುಂಪು, ಸಾಲು , ಹಿಂಸೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಣ 

ಆಳಿಗೊಲ್ : ಹಿಂಸಿಸು, ನಿಂದಿಸು, ಇರುಬು : ಬೇಟೆಯ ಮೃಗಕೆಡಹಲು 

ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡು ಮಾಡಿದ ತಗ್ಗು 

ಆಳುದ್ದಿಯ : ಒಂದಾಳು ಉದ್ದದ ಇರುಬಿನ ಕುಳಿ ( ಬೆ) : ಅವಿರಳಭಾವದ 

ಆಳ ( ಬೆ) : ಜೀವ, ಶರಣ ಚಿತ್ತೂಪ 

ಆಳು ( ಬೆ) : ಶಿವ ಇರುಬು ( ಬೆ) : ಅವಿರಳ ಭಾವ 

ಆಳುದ್ದಿಯದೊಂದು ಬಾವಿ ( ಬೆ) : ದೇಹ ಇರುಳು ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನ 

ಇ , ಈ 
ಇರುಳು ಹಗಲು ( ಬೆ ): ಅಜ್ಞಾನಸುಜ್ಞಾನ 

ಇಂಡೆ : ಹೂವಿನ ದಂಡೆ, ಉಂಡೆ, ರಾಶಿ 
ಇರುಹೆ ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನ 

ಇಂದುರವಿಗಡಣ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆ 
ಇಲ್ಲವೆ : ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ , ಅಭಾವ 

ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಯ ಪುರಪಟ್ಟಣ ( ಬೆ) : 
ಇಲ್ಲವೆ ( ಬೆ) : ಮಾಯೆ 

ಊರ್ಧ್ವಚಕ್ರವೆಂಬ ಇಂದ್ರಿಯಪುರ 
ಇಸು : ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆ, ಬಾಣ ಬಿಡು 

ಇಂಬಾಗು : ಆಶ್ರಯವಾಗು 

ಇಂಬು : ಆಶ್ರಯ, ಅವಕಾಶ , ವಿಸ್ಕಾರ, 
ಇಳಿಯಬಿಡು : ಕೈಬಿಡು 

ಈಯದ ಎಮ್ಮೆಯ ಗಿಣ್ಣ ( ಬೆ) : 

ಇಂಬಿಡು : ಆಶ್ರಯಕೊಡು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ 

ಇಂಬುಗೊಳ್ : ಆಶ್ರಯಪಡೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಯಾಸುಖ 

ಈಯು ( ನು ) : ಕರುಹಾಕು , ಮರಿಹಾಕು 

ಇಕ್ಕಿಡು : ಬಿಸಾಡು, ದೊಪ್ಪೆಂದು ಇಡು ಈರೇಳು ಭುವನ ( ಬೆ ) : ಹದಿನಾಲ್ಕು 

ಇಕ್ಷು : ಕಬ್ಬು 
- ಇಂದ್ರಿಯ 

ಇಡು : ಎಸೆ, ಬಲಿಕೊಡು, ಮುಡುಪಿಡು ಈ ಹಿಂಗೆ : ಹೀಗೆ, ಈ ರೀತಿ 

ಇದಿರು : ಇನ್ನೊಂದು,ಬೇರೆ, ತಾನಲ್ಲದುದು ಈಿದುಕೇರಿ ( ಬೆ) : ದಶನಾಳಗಳು 

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು( ಬೆ) : ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳು ಈರೈದು ತಲೆ ( ಬೆ) : ದಶವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯ 

ಇಪ್ಪತೈದುಗ್ರಾಮ ( ಬೆ) : ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಜ್ಞಾನ 

ಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಈಶ್ವರ ( ಬೆ) : ೧. ತಮೋಗುಣದ 

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಿಳಿ ( ಬೆ ) : ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಶಿವ ೨ . ಈಶ್ವರ 

ಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಜೀವಹಂಸ ತತ್ವಾಂಶವಾದ ಮಹಾನುಭಾವ 

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಲೆಗಳು ( ಬೆ): ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಈಶಾನ್ಯದ ಒಡಲು ( ಬೆ) : ಪರಮಾತ್ಮ 

ತತ್ವಗಳು ತತ್ವದ ನಿಲುವು 

ಪಡೆ 
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C 

ಉ , ಊ 
ಉಭಯ ಚಂದ್ರರು ( ಬೆ) : ಆದಿಶಕ್ತಿ , 

ಉಗಿ : ತಗೆ, ಸೆಳೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ 

ಉಗುಳದು( ಬೆ): ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾಗಿದ್ದುದು ಉರಗ ( ಬೆ) : ಕುಂಡಲಿನಿ ಸರ್ಪ 

ಉಡು : ನಕ್ಷತ್ರ 
ಉರವಣೆ : ಅಬ್ಬರ, ಅವಸರ, ರಭಸ 

ಉಡು ( ಬೆ) : ಕಂಗಳ ನಾಳದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಉರಿ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ , ತಾಪತ್ರಯ , 

ತೇಜಸ್ ತತ್ವ 
ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ, ಶರಣನ ಜ್ಞಾನ, ಕುಂಡ 

ಉಡುಗು : ಹಾಳಾಗು, ಗುಡಿಸು 
ಲಾಗ್ನಿಯ ಪ್ರಭೆ, ಏಕರಸಭಾವ 

ಉತ್ತಮಾಂಗ : ತಲೆ, ಸಹಸ್ರಾರಚಕ್ರ 
ಉರಿವ ಗೊರವ ( ಬೆ) : 

ಉತ್ತರದ್ವಾರ ( ಬೆ) : ಪಿಂಗಳನಾಡಿ 
ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮಂಟಪ 

ಉತ್ತರಾಪಥ ( ಬೆ) : ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗ 
ಉರಿಯಲಿಂಗ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ 

ಉತ್ತರಾಪಥದ ಕೊಡಗೂಸು( ಬೆ): 
- ಲಿಂಗ 

ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಪ್ಪ 

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ 
ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚು ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ 

ಉದಕ ( ಬೆ) : ೧ . ಮನಸ್ಸು , ಮನದ 
ಉರಿಸು : ಸಹಿಸು, ಹಿಡಿಸು 

ನಿಲುವು ೨ . ಸಂಸಾರ ವಿಷಯರಸ ಉಲುಹು : ಶಬ್ದ , ಸಪ್ಪಳ 

೩ . ಉನ್ಮನೀತತ್ವ ೪. ಪರಮಾನಂದ ಉಲಿವಉಯ್ಯಾಲೆ ( ಬೆ) : ಇಡಾಪಿಂಗಳಾ 

ಜಲ ೫, ಪ್ರಶಾಂತಭಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಲಿದಾಡುತ್ತಿರುವ 

ಉದಕದ ಕೈಕಾಲು ( ಬೆ) : ಮನಸ್ಸಿನ ಜೀವ ಹಂಸನ ನಿಲುವು 

ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಉಲಿವ ಗೆಜ್ಜೆ ( ಬೆ) : ೧. ಪ್ರಕೃತಿಗುಣದಿಂದ 

ಉದಕದಕೊಡ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಭರಿತ ಮೊರೆಯುವ ಕರಣಂಗಳು 

ಶರೀರ ೨. ದಾಸೋಹಂ ಭಾವ 

ಉದಕದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ( ಬೆ) : ಮನದ ಉಲುಹಿನ ವೃಕ್ಷ ( ಬೆ) : ದೇಹ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಉಳುಮೆ ( ಉಳಿಮೆ ) : ಶೇಷ, ಉಳಿದದ್ದು 

ಉದಮದ: ಉನ್ಮದ, ಉದಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಊಡು:ಉಣಿಸು 

ಸೊಕ್ಕು 
ಊರ್ಧ್ವಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಮ್ ( ಬೆ) : 

ಉನ್ನನ : ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿಯಾದ ಮನದ 
ನಿರ್ಗುಣಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ 

- ನಿಲುವು 
ಮಹಾಪ್ರಭೆ 

ಉನ್ನಿನ : ಭೂಮಧ್ಯ ಮತ್ತು 
ಊರಿಲ್ಲದಊರು ( ಬೆ): ದೇಹಭಾವಗಳಿಂದ 

ಸಹಸ್ರಾರಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನ 
ನಿರ್ದೆಹ 

ಉಪಚಾರ : ವ್ಯರ್ಥ ಆಚಾರ, ನೆವ 

ಉಪಹತಿ :ನೋವು, ದುಃಖ 
ಊರು: ಕಚ್ಚು , ಕಡಿ, ಕುಟುಕು 

ಉಪಾಧಿಕೆ : ಹೊಂದಿಕೆ , ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಊರು( ಬೆ): ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದಕಾಯ , 

ಸರ್ವಾಂಗವೆಂಬ ಪುರ ವಸ್ತು 
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ಎ , ಏ , ಐ 

ಎಂಜಲು ( ಬೆ) : ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ 

ಎಂಟು ( ಬೆ) : ಅಷ್ಟತನು 

ಎಂಟು ಆನೆ ( ಬೆ) : ಅಷ್ಟಮ 

ಎಂಟುದಿನ ( ಬೆ) : ಆದಿಸಂಬಂಧವಾದ 

- ಅಷ್ಟತನುಗಳು 

ಎಂಟುಮುಖ ( ಬೆ) : ಅಷ್ಟಮದಗಳ 

ಎಂಟು ಹಿಟ್ಟು ( ಬೆ) : ಅಷ್ಟಮದ | 

ಎಂಟು ಹೂ ( ಬೆ) : ಅಷ್ಟತನುಗಳು | 

ಎಂಟೆರಡು ( ಎರಡೆಂಟು) ( ಬೆ): ದಶವಾಯು 

ಎಕ್ಕೆ : ಹೊರಸಿನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನ 

ಚೌಕಟ್ಟು 

ಎಡಗೊಳ್ : ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸು 

ಎಡೆಯಾಡು : ತಿರುಗಾಡು, ಅತ್ತಿತ್ತ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಎಡೆದೆರಹು : ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಅಂತರ, 

ಭಿನ್ನ ಭಾವ 

ಎಡೆವೊಗು : ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸು 

ಎಣ್ಣೆ ( ಬೆ) : ಸದ್ವಿವೇಕವೆಂಬ ತೈಲ 

ಎತ್ತಳ : ಎತ್ತಣ, ಎಲ್ಲಿಯ 

ಎತ್ತು ( ಬೆ) : ಪಶುಭಾವದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ 

ಜೀವ ; ದೇಹಸಂಬಂಧವಾದ ಜೀವ 

ಎಮ್ಮೆ ( ಬೆ) : ಮಾಯೆ 

ಎಯ್ಲಿ ಸು : ಕಳಿಸು, ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು, 

ಎಯ್ದು : ಹೊಂದು 

ಎಯ್ದೆ : ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಎರಡನೆಯ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ( ಬೆ) :ಸ್ವಾನು 

ಭಾವ ವಿವೇಕ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ 

ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ( ಬೆ) : ಆತ್ಮದ ಅರಿವು 

ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮರವೆ ಈ ಎರಡರ 

ಕೂಟಸ್ಥಳ 

ಎರಡಿಲ್ಲದ : ಭಿನ್ನ ವಿಲ್ಲದ, ಅದೈತ| 

ಎರಡು : ( ಬೆ) : ೧. ಅರಿವನ ಆಸೆ ಮತ್ತು 

ಅರಿಯೆನೆಂಬ ವೈರಾಗ್ಯ ೨ . ಜ್ಞಾನ 

ಮತ್ತು ಜೇಯ ೩ . ಶಿವ, ಶಕ್ತಿ 

೪. ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮರವೆ 

೫ . ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ 

೬ . ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗ 

ಎರಡುಕೋಡು( ಬೆ) : ಅಹಂಕಾರ , 

ಮಮಕಾರ 

ಎರಡುಬೆಟ್ಟ ( ಬೆ) : ಅಹಂಕಾರ 

ಮಮಕಾರಗಳು 

ಎರವಿನ : ಬಯಸಿದ, ಅನ್ನೊನ್ಯವಾದ 

ಎರಕ : ಪ್ರೀತಿ,ಸ್ನೇಹ 

ಎರಳೆ ( ಬೆ) : ೧. ಕಳಂಕ ೨ . ಅಜ್ಞಾನ 

ಕಾಳಿಕೆ ೩ . ಜೀವ ೪. ಮಹದಹಂಕಾರ 

ಎಲೆ ( ಬೆ) : ೧. ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 

೨. ಶರೀರದ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ದಳ 

ಎಳಗ ( ಬೆ) : ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯ 

ಎಳತಟವಾಗು : ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ 

ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡು, ಹಾಳಾಗು 

ಎಳೆಯ ಕನ್ನಿಕೆ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ 

ಏರಿ ( ಬೆ) : ದೇಹ 

ಏರಿದವರು ( ಬೆ) : ಸಕಲಕರಣಂಗಳು 

ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳು : ಆರೋಪಿತಗೊಳಿಸು, 

ನಟಿಸು 

ಏಳುಕಡಲು (ಕಡಲೇಳು) ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರ 

ಸಾರಾಂಬುಧಿ 

ಏಳುತಾಳ ( ಬೆ) : ಸುಷಮ್ಯಾನಾಳದ 

ಸಪ್ಪ ಗ್ರಂಥಿಗಳು 

ಏಳು ಮೊಲೆ ( ಬೆ) : ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನಗಳು 

ಐದರ ಠಾವು ( ಬೆ) : ಆಚಾರಲಿಂಗ, 

ಗುರುಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, 

ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಎಂಬ 

ಐದು ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳ ನಿಲವು 
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ಐದರ ಮುಸುಕನುಂಗಿ ( ಬೆ) : ಮಾಯಾ ಐವಾಗಿಲ ಪಟ್ಟಣ ( ಬೆ) : ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ 

ಪಟಲಗಳನ್ನು ಬೇರೆಗೊಳಿಸು ಯುಕ್ತ ದೇಹ 

ಐದು( ಬೆ) : ೧. ಪಂಚಭೂತಗುಣಂಭಾಂತಿ ಐವಾಯಿ : ಐದು ಬಾಯಿ 

೨. ಪಂಚಭೂತಗ್ರಾಮ ಒ , ಓ , ಔ 

ಐದು ಆನೆ ( ಬೆ) : ಪಂಚಭೂತಗುಣಂಗಳ ಒಂದನೊಂಬತ್ತು ಮಾಡು ( ಬೆ ) : ಒಂದು 

ಭ್ರಾಂತಿ ( ಪಶ್ಚಿಮ) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಐದುಎಲೆ ( ಬೆ): ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯೋಗಿಸುವ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು 

ಐದು ಒಂಟಿ( ಬೆ): ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರ್ವನಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 

ಐದು ಕಾಯಿ ( ಬೆ): ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 
ಅನುಭವಿಸು 

ಗಳೆಂಬ ಫಲಗಳು ಒಂದರ ತಲೆ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನದ ಶರಸ್ಸು 

ಐದುಕುದುರೆ ( ಬೆ): ಪಂಚಪ್ರಾಣವಾಯುಗಳು ಒಂದರ ಬಸಿರು ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನದ ಒಡಲು 

ಐದು ಬಣ್ಣದ ಗಿಡ ( ಬೆ ) : ಪಂಚಭೂತ 
ಒಂದು ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಸುಬುದ್ದಿ 

ಮಯವಪ್ಪ ದೇಹ 
ಪರವಸ್ತು , ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರ, ಪ್ರಾರಬ್ದ 

ಕರ್ಮ 
ಐದುಬಾಯ ಹುಲಿ ( ಐವಾಯಹುಲಿ) ( ಬೆ) : 

ಒಂದು ( ಬೆ) : ನಿರ್ದೆಹ 
ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆ ಮುಖವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ಒಂದೇಯಾಯಿತು ( ಬೆ) : ಅಖಂಡ 
ಕಾಲವ್ಯಾಘ್ರು 

ಲಿಂಗವುಮೂರ್ತಿಯಾಯಿತು 
ಐದು ಬಾವಿ ( ಬೆ) : ಪಂಚವಿಷಯಂಗಳು 

ಒಂದು ಬಾವಿ ( ಬೆ) : ದೇಹ ಒಂದು 
ಐದುಮುಖದ ಅಂಗನೆ ( ಬೆ): ಪಂಚಭೂತ 

ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ತುಂಬಿಯ 
ವೆಂಬ ಪಂಚಮುಖವುಳ್ಳ ಮಾಯೆ 

ಆಳಾಪ ( ಬೆ) : ಶಿವೋಹಂಭಾವ 

ಐದು ಹೂ ( ಬೆ) : ಪಂಚವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಹೂ 
ಒಂದೆ ಅಗ್ಗವಣಿ ( ಬೆ ) : ಏಕರಸವಾದ 

ಐದು ಹೆಣ ( ಬೆ) : ಶಬ್ದ , ರೂಪ, ಸ್ಪರ್ಶ, 
- ಪರಮಾನಂದ 

ರಸ, ಗಂಧವೆಂಬ ಅಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೆ ಹೂ ( ಬೆ) : ಏಕಮೇವ ಪರಬ್ರಹ 

ವಾದ ಪಂಚವಿಷಯಂಗಳು 
- ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಸನೆ 

ಐವರಶಿರ ( ಬೆ) : ಪಂಚೀಕರಣಂಗಳ ಭಿನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ತೂಬು ( ಬೆ) : ನವನಾಳಗಳು 

ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಿರಸ್ಸು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆ ( ಬೆ) : ನವನಾಳದಲ್ಲಿ 

ಐವರು ( ಬೆ) : ಪಂಚಭೂತಗಳು , ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಚರಿಸುವ 

* ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು, ಪಂಚೀಕರಣಗಳು ಪ್ರಾಣವಾಯು ವಿಕಾರಗಳು 

ಐವರುಕೊಡಗೂಸುಗಳು 
ಒಕ್ಕಲು: ಅಧೀನ ಅಥವಾಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವವ 

ಐವರು ಕೆಳದಿಯರು( ಬೆ):ಇಚ್ಛಾ , ಕ್ರಿಯಾ, ಒಕುದು : ಉಂಡು ಉಳಿದುದು 

ಮಂತ್ರ , ಜ್ಞಾನ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಗಳು ಒಗಡಿಕೆ : ಓಕರಿಕೆ 

ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ( ಬೆ) : ಪಂಚಕರಣಂಗಳು ಒಗತನ : ಬಾಳುವೆ 
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ಒಗೆ : ಹುಟ್ಟು , ಹೊರಹೊಮ್ಮು ಒಳ್ಳೆ : ನೀರಹಾವು 

ಒಟ್ಟಿ : ಸ್ವಲ್ಪ , ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ( ಬೆ) : ನೃತ್ಯಭಾವ 

ಒಟ್ಟಿಲ್ (ಒಟ್ಟಿಲ) : ಗುಂಪು, ರಾಶಿ ಓಗರ : ಅನ್ನ 

ಒಟ್ಟೆ : ಒಂಟೆ ಓಗರ ( ಬೆ) : ೧.ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಪದಾರ್ಥ 

ಒಟ್ಟೆ ಒಂಟೆ ( ಬೆ) : ಜೀವ ೨. ಪರಮಾನಂದವೆಂಬ ನೈವೇದ್ಯ 

ಒಡಬಂದಿ : ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನ ಜೊತೆಗಾರ ೩ . ತ್ರಿಪುಟಿಚಾ ನ 

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವ ( ಬೆ) : ಗುರುತತ್ವ ಸಹಿತ ಓಡು : ಬೋಕಿ, ಮಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯ 

ಉದಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯ ಒಡೆದ ತುಣುಕು 

ಒಡೆದ ತಳಿಗೆ ( ಬೆ) : ಪ್ರಕೃತಿಗುಣ ಓಲಗ : ಊಳಿಗ, ಸೇವೆ 

ಭಿನ್ನವಾದ ನಿಜಭಾವ 
ಓಲೆಕಳೆ : ಪ್ರಾರಬ್ದ ಲಿಪಿಯನ್ನು 

ಒಡೆಯರು ( ಬೆ ) : ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧಿಗಳು 
ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸು 

ಒತ್ತೆಯ ಕೊಳ್ : ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಓವರಿ : ರಹಸ್ಯದಕೋಣೆ, ಒಳಕೋಣೆ 

ವೇಶ್ಯ ಒಪ್ಪುವುದು 
ಓಸರಿಸು : ಹಿಂದೆಗೆ, ಓರೆಮಾಡು 

ಒನಕೆ ( ಬೆ) : ೧. ಏಕೋಭಾವ ೨. ನಿರಹ 

ಭಾವ 
ಕಂಕಣ ( ಬೆ) : ೧. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಜಲ ಮಿದು 

ಒಪ್ಪ ( ಬೆ) : ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ 
೨. ದೃಢನಿಷ್ಠೆ 

ಒಪ್ಪ : ಹೊಳಪು, ಕಾಂತಿ 
ಕಂಗಳ ಕರುಳು ( ಬೆ) : ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರುವೆ 

ಒಪ್ಪಚ್ಚಿ : ಒಂದಿಷ್ಟು , ಅತಿಸ್ವಲ್ಪ 

ಒಬ್ಬನಿಬ್ಬ ಮೂವರು ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು 
ಭಿನ್ನ ರೂಪ ವಿಷಯ 

- ರುದ್ರರು 
ಕಂಗಳು ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ , ಇಷ್ಟಲಿಂಗ 

ಒಬ್ಬ ಶರಣ ( ಬೆ) : ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ 
ಕಂದ ( ಬೆ) : ೧. ಸುವಿವೇಕವೆಂಬ ಶಿಷ್ಯ 

ಒರಲು : ನರಳು , ಹಲುಬು ೨. ಜೀವೋsಹಂ ಭ್ರಾಂತಿ 

ಒರಲೆ ( ಬೆ) : ಹುರಿ ಹಂಚಾಗಿ ಹೋಗುವಿಕೆ ೩ . ಶಿವ ತತ್ವ ೪ . ಮನಸ್ಸು 

ಒರಳ ( ಬೆ) : ೧. ತನು ೨. ಭಕ್ತಿಪಿಂಡದ ಕಂದಲು ( ಬೆ) : ೧. ದೇಹಭಾವ ೨ . ದೇಹ 

- ಅಪರ ಭಾಗ ಕಂಬಳಿ ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನ 

ಒರೆ : ಪರೀಕ್ಷಿಸು, ಖಡ್ಡವಿಡುವಕೋಶ ಕುಂಭ ( ಬೆ) : ೧. ದೃಢ ಬುದ್ದಿ 

ಒರೆಯಿಲ್ಲದ : ಅಸಮಾನ, ಅಸದೃಶ ೨. ಏಕೋಭಾವ ೩ .ಸ್ವಯಂಭುಲಿಂಗ 

ಒರೆಯಾವು: ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕರೆವ ಆಕಳು ಕಕ್ಷ , ಕಕ್ಷೆ : ಕುಂಕಳ, ಬಗಲು 

ಒಲವರ : ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚಿಕೆ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಕಕ್ಷಕುಳ : ಜಂಗಮನ ಬಗಲಚೀಲ, ಜೋಳಿಗೆ 

ಒಲೆ( ಬೆ) : ೧. ತನುತ್ರಯ ೨. ಗಣತ್ರಯ ಕಟ್ಟಿದುದು ( ಬೆ) : ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

ಒಸೆ : ಪ್ರೀತಿಸು ಕಟ್ಟುಗ್ರದ ಇರುಹೆ ( ಬೆ) : ೧. ಮಹಾ ಜ್ಞಾನ, 

ಒಳಲೊಟ್ಟಿ ( ಟ್ಟೆ ) : ಒಳಗೆ ಪೊಳ್ಳಾದ, ೨. ಜೀವ 

ತಿರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಕಟ್ಟೆ ( ಬೆ) : ಮನಸ್ಸು 
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ಕಟ್ಟೋಗರ : ಕಟ್ಟಿದ ಅನ್ನ , ಬುತ್ತಿ ಕಂದೆರವಿ :ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಿಕೆ 

ಕಡವಸ : ಜಿಂಕೆ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹಗಳ ಕಂದೆರೆ : ಕಣ್ಣು ತೆರೆ, ಅರಳು 

ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಸನ ಕಂದೊಳಲುಗೊಳ್ : ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣು 

ಕಡವಸ ( ಬೆ) : ಮಿಥಾ ಚರ್ಮ, ಮಿಥೆ ಕನ್ನಗಳ್ಳ ( ಬೆ) : ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ 

ಕಡವಸದ ಸ್ವಾಮಿ ( ಬೆ) : ಜೀವನವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ 

ಮಿಥ್ಯಾಚರ್ಮದೇಹಿ 
ಕನ್ನಡಿ ( ಬೆ) : ತನ್ನತಾನದಿರಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 

ಕಡುಗಲಿ ವಿದ್ಯೆ ( ಬೆ) : ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಸುಖ 
ಕಂಡು ತನ್ನನರಿಯುವ ಸದ್ವಿವೇಕ 

ಕಡುಜಲ : ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿವನರಿಯ ನೀರು 
ಕಪಿಜ ( ಬೆ) : ಮನಸ್ಸಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದ 

ಕಡೆಯ ಹೋಲ ( ಬೆ) : ಮೀರಿದ ಸ್ಥಲ 
* ಕಪ್ಪಡ : ಬಟ್ಟೆ 

ಕಪ್ಪರ ( ಸಂ . ಖರ್ಪರ) : ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ 
ಕಡೆಯಾಣಿ : ಚೆಕ್ಕಚಿನ್ನ 

ಕಪ್ಪು ( ಬೆ) : ಮಾಯಾತಮಂಧ, ಅಜ್ಞಾನ 

ಕಣ್ಣಡ (ಕ), ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರ 

ಕಣ್ಣಡ (ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಕ ): ಮರೆ, ಪರದೆ ಕಪೆ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ ರಂದ್ರದೊಳಗಣ 

ಕಣ್ಣಾಲಿ ಕಪ್ಪನುಂಗು ( ಬೆ): ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ - ಪರಮ ಶಾಂತಿಯೆಂಬ ಬಿಂದು 

ಕಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 
ಕಬ್ಬಿಲ : ಮೀನುಗಾರ, ಬೆಸ್ತ 

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಾತ ( ಬೆ) :೧. ಬಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಳಿದ ಕಬ್ಬಿಸಿಲು : ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು, ನೆರಳು ? 

ಶಿವಜ್ಞಾನಿ೨. ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದವ ಕಬ್ಬುನ ( ಬೆ) : ದೇಹ 

ಕಣ್ಣು ( ಬೆ) : ೧. ಶಿವಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ಕಮಲಜ ( ಬೆ) : ಸಾಕಗುಣದ 

೨. ಅಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ೩ . ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಕತ್ತರಿವಾಣಿ ( ಬೆ) : ಸೋಂಕಿದವರನ್ನು ಕರ ( ಬೆ) : ಸದ್ಭಾವ ಹಸ್ತ , 

ಕಡಿದು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅತಿವಿದೋದಕ | ಸುಜ್ಞಾನಹಸ್ತ , ಮಹಾಪ್ರಕಾಶ 

' ದಂತಿರುವ ಸಂಸಾರರಸ 
ಕರಡಗೆ, ಕರಡಿಗೆ : ಬುಟ್ಟಿ , ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 

ಕತ್ತಲೇ ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಜ್ಞಾನ, 
ಕರಡಿ ( ಬೆ) : ಮಾಯೆ 

ಕರವಾಳ : ಖಡ್ಗ, ಕತ್ತಿ 
ತಾಮಸ, ಅವಿದ್ಯೆ , ಮಾಯೆ 

ಕರಸ್ಥಲ ( ಬೆ) : ಇಷ್ಟಲಿಂಗ 
ಕದಳಿ ( ಬೆ) : ಕಾಯವಿಕಾರ 

ಕರಿ ( ಬೆ) : ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ, 

ಕದಳಿಯ ಬನ ( ಬೆ) : ಕಾಯ , ದೇಹ 
ಅಜ್ಞಾನ 

ಕದಳಿವರಿ : ಕದಳಿಬನ ದಾಟು, ಕದಳಿಯ 
ಕರಿತಲೆಯ ಅರಮನೆ( ಬೆ) :ಬ್ರಹ್ಮಾಹುಕಾರ 

ಫಲದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಂಗು 
ನೆಲಮನೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ 

ಕಂದ : ಗಡ್ಡೆ , ಮಗು ಕರಿಯ ಕಬ್ಬಿಲ: ( ಬೆ) : ಕಾಮನೆಂಬ 

ಕಂದಲ ( ಲು ) : ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ | ಜಾತಿಗಾರ 

ಪಾತ್ರೆ ಕರಿಯ ಕೋಗಿಲೆ ( ಬೆ ) :ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ , 

ಕಂದಿ : ಕರುಹಾಕಿದ ಹಸು ಪ್ರಣವ 

ಕಂದು : ಎಳೆಯಕರು, ಕಲಂಕ , ಬಾಡು ಕರಿಗೊಳ್ : ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟು ,ಮೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳು 



ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ 
೫೧೫ 

ಕರಿಯ ಘಟ ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳ್ಳರು ( ಬೆ) : ಪರಮಾರ್ಥ ವಂಚಕರೆಂಬ 

ಮುಸುಕಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕರಣಂಗಳು 

ಕರಿಯ ತಲೆ ( ಬೆ) : ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಕಾಡುಕೋಣ( ಬೆ) : ಭವಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 

ಕರಿಯ ಮುತ್ತು ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧದ ಜೀವಪಶು 

ಮುಕಿ, ಕಾಕು : ಕೆಟ್ಟ 

ಕರಿಯಬಣ್ಣದ ಮುಸುಕು ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಡು : ಸುಡುಗಾಡು, ರುದ್ರಭೂಮಿ 

ಕರು ( ಬೆ) :ಕುಂಡಲಾಗ್ನಿಯ ಭಿನ್ನತೃಪ್ತಿ , ಕಾಣಬಾರದ ನೆಳಲು ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಛಾಯೆ 

ಶರಣ ಕಾರಮೇಘ ( ಬೆ) : ಅಭ್ರಚ್ಛಾಯಾ 

ಕರು : ಎಕರ ಮಾತ್ರವಾದ ತನು 

ಕರುಳು : ಪ್ರೀತಿ, ಚಾಂಚಲ್ಯ ಕಾರಮೇಘದ ಬೆಳಸು ( ಬೆ) : ತನುವಿನ 

ಕರುಳಿಲ್ಲದಾತ ( ಬೆ) :ನಿರ್ದೆಹಿಯಾಗಿರುವ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಂಗಳು 

ಅಂತರಾತ್ಮ ಕಾರೆಯ ಮುಳ್ಳು ( ಬೆ) : ವಿಷಯಾದಿ 

ಕರುಳು ( ಬೆ ) : ಕರಣಾದಿಗಳು , ಕರಣಾದಿ ಕಂಟಕ 

ಗುಣಂಗಳು ಕಾಲು ( ಬೆ) : ೧. ಸದಾಚಾರ ಸಚ್ಚರಿತೆ 

ಕರ್ಪೂರ ( ಬೆ) : ಸ್ವಾನುಭಾವ ೨ . ಎಡೆಯಾಟ 

ಕಲಿ ( ಬೆ) : ದೃಢಬುದ್ದಿಯ ಶರಣ ಕಾಲುಗಾಹು : ಅಂಗರಕ್ಷಕ , ಪಾದಸೇವಕ 

ಕಲ್ಪಿತದ ಉದಯ ( ಬೆ) : ಕಾಲುವಳ್ಳಿ : ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ 

ಕಲ್ಪಿತಭಾವದಿಂದ ಉದಿಸಿದ ಮನ ಕಾಸಲಿಲ್ಲದ ತುಪ್ಪ ( ಬೆ) : ಶರಣನ 

ಕಲ್ಲ ಬೀಜ ( ಬೆ) : ಮೂಲಾಹಂಕಾರ ಸ್ವಯಂಭುಜ್ಞಾನ 

ಕಲ್ಲಹೋರು( ಬೆ) : ಹೃದಯವಿವೇಕವೆಂಬ ಕಾಳರಕ್ಕಸಿ ( ಬೆ) : ತಾಮಸರೂಪದ 

ನಾಳ ಮಾಯೆ 

ಕಲ್ಲು ( ಬೆ) : ೧. ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಿರುಸಾಗಿರುವ ಕಾಳಿ ( ಬೆ) : ಸಂಹಾರರೂಪಿಣಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ 

- ಹೃದಯ ೨. ಜಡವಾದ ಕಾಯ ಕಾಳುಗುರಿಕೆ : ಒಂದೇ ಸವನೆ ಗುರಿಕೆ 

ಕಲ್ಪಿತವಾಗು : ಗುರಿಯಾಗು ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ 

ಕವುಚು (ಕವಚು, ಕೌಚು): ಬೆವರಿನ ಕಿಂಕಿಲ : ವಿನೀತ, ನಮ್ಮ 

- ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಿಚ್ಚು ( ಬೆ) : ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಕಿಚ್ಚು , 

ಕಸ್ತೂರಿಯ ಮೃಗ( ಬೆ) : ಸ್ವಾನುಭಾವ ಮೂಲಾಗ್ನಿ , ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ 

ಯುಕ್ತ ಲಿಂಗಸ್ವಾದನೆ | ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅವಸ್ಥೆ 

ಕಳಸ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನ ಕೀಲ :ಕೀಲು, ರಹಸ್ಯ 

ಕಳಿ : ದಾಟು, ಪಾರಾಗು, ಬಿಚ್ಚಿಡು ಕೀಲು( ಲ) ( ಬೆ) : ಪ್ರಾಣವಾಯು 

ಕಳೆ : ನಿವಾರಿಸು, ಬಿಚ್ಚಿಡು, ತೇಜ, ಹೊಳಪು ಕುಂಜರ : ಆನೆ | 

ಕಳ್ಳ ( ಬೆ) : ಕರ್ಮ ಕುಂಜರ ( ಬೆ) : ಅಹಂಕಾರ 



೫೧೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಕುಂಡಲಿ ( ಬೆ) : ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕೆಮ್ಮನೆ : ಸುಮ್ಮನೆ, ವ್ರಥಾ 

ಕುಂಭಿನಿಯುದರ ( ಬೆ) : ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಕೆರೆ ( ಬೆ) : ವಿಷಯರಸ ತುಂಬಿದ 

ಗೋಡೆ| 
ಸಂಸಾರ ಕೂಪ 

ಕುಡಿತೆ : ಅರ್ಥಬೊಗಸೆ , ಗುದುಕು ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ 

ಕುಣಿಕೆ : ಕುಣ, ತಗ್ಗು 
ಕೆಸರುಗಲ್ಲು : ಅಡಿಗಲ್ಲು 

ಕುಂಡಲಿಗನಕೀಟ : ಕಡಜೀರಿಗೆ ತರುವ ಕೆಳದಿಯರೈವರು ( ಬೆ) ಇಚ್ಛಾ - ಕ್ರಿಯಾ 

ಹುಳ 
ಮತ್ರಜ್ಞಾನ) - ಆದಿ - ಪರಾಶಕ್ತಿಗಳು 

ಕುತಾಪಿ : ನೀಚ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವ ಕೇರಿ ಕೇರಿ ( ಬೆ) : ಅಂತರಂಗದ ಕರಣ 

ಕುತ್ತು : ಇಡು, ಊರು, ನೆಡು . 
ಬೀದಿಗಳು 

ಕುಂಭಿನಿ : ಭೂಮಿ 
ಕೇಸರಿ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನ | 

ಕುರಿ : ಉದ್ದೇಶಿಸು, ಆಲೋಚಿಸು 

ಕುರಿ ( ಬೆ) : ಇಂದ್ರಿಯ 
ಕೈ ( ಬೆ) : ೧. ಸಂಕಲ್ಪ ಹಸ್ತ ೨. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ 

ಹಸ್ತ ೩ . ಅಭಿನ್ನ ಹಸ್ತ ೪. ಭಿನ್ನ ಹಸ್ತ 
ಕುರಿಯ ಹಾಲು ( ಬೆ) : ಇಂದ್ರಿಯ 

- ೫ . ಸದ್ಯಾವಹಸ್ತ 
ಸುಖರಸ 

ಕುರುಡ ( ಬೆ): ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಶರಣ | 
ಕೈಕಾಲು ( ಬೆ) : ಸಂಕಲ್ಪ , ವಿಕಲ್ಪ 

ಕೈಬೆಸಲಾಗು ( ಬೆ) :ಕೈಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ 
ಕುರುಬ ( ಬೆ) : ಮನಸ್ಸು 

ಕುಲದಲಧಿಕ ( ಬೆ) : ಸತ್ಕುಲಜನಾದ ಶಿವ 
- ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು 

ಕೈಮೂಡು( ಬೆ) : ದೃಢನಿಶ್ವಯವೆಂಬ 
ಕುಳ : ರೀತಿ, ಮೂಲ, ರಹಸ್ಯ 

ಕುಳಸ್ಥಳ: ಆದ್ಯಂತ ವಿವರ, ತುದಿ ಮೊದಲು 
ಹಸ್ತ ಹುಟ್ಟು 

ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಶಿಶು ( ಬೆ) : ಚಿರಚಿತ್ರದ 
ಕೈಯ ದರ್ಪಣ ( ಬೆ): ಪರಬ್ರಹ್ಮ , ಅಗೈಲಿಗ 

ಶಿಷ್ಯನೆಂಬ ಶಿಶು 
ಕೈಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಧ( ಬೆ) : ಭಿನ್ನ ಹಸ್ತವಳಿದು 

ಕೂಕಂಬಿಕಾರ : ನಾವೆ ನಡಸುವವ 
ಅಭಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಪಡೆದ ಶರಣ 

ಕೂರಹು : ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಡ 
ಕೈಯಿಲ್ಲದಾತ ( ಬೆ): ಅಭಿನ್ನಭಾವವುಳ್ಳವನು 

ಕೂಸು ( ಬೆ) : ೧ . ಸ್ವಾನುಭವ ೨ . ಶರಣ ಕೈಸಾರು : ಕೈಗೆ ಬರು, ಸಾಧ್ಯವಾಗು, 

೩ . ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನಿಜದ ನಿಲವು 
- ಕೊಂಕಣದ್ವೀಪ( ಬೆ) : ತಮೋಗುಣ 

ಕೂಸು ಸತ್ತಿತ್ತು ( ಬೆ) : ಶರಣನು ಲಿಂಗ . ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾರಣತನು 

ಲೀಯವಾದನು ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಮರ( ಬೆ) : ತಾಳವೃಕ್ಷದ ಗುಣ 

ಕೆಂಗರಿಯ ಬಾಣ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನ ಬಾಣ ಧರ್ಮವನುಳ್ಳ ದೇಹ 

ಕೆಂಡದಂಡೆ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಕೊಂಬು ( ಬೆ) : ಅಹಂಕಾರ, ಸರ್ವಾಚಾರ 

ಕೆಂದಾವರೆ ( ಬೆ) : ಹೃದಯ ಕಮಲ ಸಂಪತ್ತು 

ಕೆಂಪು ( ಬೆ) : ರಾಜಸ ಗುಣ ಕೊಕ್ಕರ ( ಬೆ) : ವಿಪರೀತಭಾವ 

ಕೆಚ್ಚಲು ( ಬೆ) : ವಿಷಯರಸ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ( ಬೆ) : ಘಟ, ಶರೀರ 

ಕೆಡೆ : ಬೀಳು ಕೊಡಗೂಸು ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ 



ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ 
೫೧೭ 

ಕೊಡಗೂಸು: ಮದುವೆಮಾಡಿ ಖೇತಿಗತಿ : ಸುಖ ಪ್ರಯಾಣ, ಸುರಕ್ಷಿತ 

ಕೊಡ ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕನ್ಯ ಮಾರ್ಗ 

ಕೊಂಡಮಾರು : ಕೊಂಡಬೆಲೆಗೆ ಮಾರು, ಗ, ಘ 

ಲಾಭವಿಲ್ಲದುದು ಗಂಗಾದೇವಿ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ 

ಕೊಂತ : ಭರ್ಚಿ , ಆಯುಧ 
ಗಂಗೆ ( ಬೆ) : ಪರಾಶಕ್ತಿ 

ಕೊರಳು ( ಬೆ) : ಆಧಾರ 
ಗಂಗೆ ಗೌರಿ( ಬೆ) : ಆದಿಶಕ್ತಿ , ಪರಾಶಕ್ತಿ 

ಕೊರೆಕೂಳು ( ಬೆ) : ಭೋಗಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ - ಗತಿ 
ಗಂಡ ( ಬೆ) : ಗುರು, ಲಿಂಗಪತಿ, ಪ್ರಾಣ 

ಕೊರೆಕೂಳು : ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಕಾಗದಷ್ಟು 
ಧರ್ಮ 

ಗಂಡಗಂಡರು ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನಾರೂಢರು 
ಆಹಾರ 

ಗಂದೆ ( ಸಂ , ಗ್ರಂಥಿ) : ತುರಿಸುವ ಗುಳ್ಳೆ , 

ಕೋಟೀರ : ಜಟೆ, ಜಡೆ, ಶಿಖೆ, ಶಿಖರ 
ಗಂಟು 

ಕೋಡು: ತಣ್ಣಗಾಗು ಗಗನ ( ಬೆ) : ಆತ್ಮ , ಬಯಲು, ಚಿದಾಕಾರ, ' 

ಕೋಡಗ ( ಬೆ) : ಮನಸ್ಸು , ಉನ್ಮನೀತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ , ಪರಮಾತ್ಮ 

ಕೋಣ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಜೀವಪಶು ಗಗನಮಂಡಲ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ 

ಕೋಲಂಬು : ಬಾಣ ಗಗನಸಿದ್ದಾಂತ ( ಬೆ) : ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿದ್ಯೆ , 

ಕೋಲು: ಬಾಣ, ಬಡಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ 

ಕೋಳ್ : ಸುಲಿ ಗಜ ( ಬೆ) : ೧. ಅಹಂಕಾರ ೨. ಸೋಹಂ 

ಕೋಳಾಗು :ಕೋಳುವೋಗು; ಎಂಬ ಮದ 

ಬಂದಿಯಾಗು ಗಡಣಿಸು : ಗುಂಪುಗೂಡಿಸು , ಎಡೆಮಾಡು, 

ಕೋಳಿ( ಬೆ) : ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಸಣವ ಒಟ್ಟು 

ಕೌಪು( ಪ) :ಕೌಪೀನ, ಲಂಗೋಟೆ 
ಗಮನ ( ಬೆ) : ಅನುಭಾವದ ಅನುವರ್ತನೆ 

ಖಂಡ : ಅಪೂರ್ಣ, ಭಿನ್ನ 
ಗರಿಯ ಗಾಳಿ ( ಬೆ) : ಪ್ರಪಂಚಕ್ರೀಡೆ 

ಖಂಡಕಪಾಲ ( ಬೆ) : ಖಂಡಿತಜ್ಞಾನ 
ಗುರುವ :ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸೊಕ್ಕು 

ಖಂಡಭಂಡ ( ಬೆ) : ಇಂದ್ರಿಯಕರಣವೆಂಬ 
ಗಸಣಿ : ಚಿಂತೆ, ದುಃಖ 

ಗಳಹು : ಹರಟೆ, ಹರಟೆಹೊಡೆ, ಜಂಭದ 
ಸಾಧನದ್ರವ್ಯ 

ಮಾತು 
ಖಂಡಭಂಡ : ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಸರಕು 

ಗಾಡಿಗ : ಗಾರುಡಿಗ, ಮಾಟಗಾರ 

ಖಂಡಮಂಡಲ ( ಬೆ) : ಖಂಡಿತಜ್ಞಾನ 
ಗಾರುಮಾತು : ನಿಂದೆ, ಸೊಕ್ಕಿನ ಹುಂಬ 

ಖಂಡಿತ : ಅಪೂರ್ಣ 
ಮಾತು 

ಖಗರಂಧ್ರ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಗಾಳಿಯ ಧೂಳಿ ( ಬೆ) : ರಜೋಗುಣಯುಕ್ತ 

ಖಟ್ವಾಂಗ : ಶಿವನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಎಲುವಿನ 

ಆಯುಧ ಗಿಡು ( ಬೆ) : ೧. ಶರೀರ ೨ . ಸದ್ವಿವೇಕವೆಂಬ 

ಖೇಚರಾದಿಯ ಗಮನ ( ಬೆ) : ವಿವೇಕದ ಶಿಶು ೩ . ವಿವೇಕವೆಂಬ ಗಿಡ. 

ಗಮನಾಗಮನ ೪. ವಿವೇಕ ವೃಕ್ಷಸ್ವರೂಪನಾದ ಶರಣ 

ವಿಕಾರ 
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- 
ಚಂದ್ರ ! 

ಗಿಟಿಗಿಟಿಜಂತ್ರ : ತೊಗಲು ಎಲುವು ಘುಟಿಕೆ : ಗುಳಿಕೆ 

ಮಾತ್ರವುಳ್ಳ ದೇಹ ಘುಟಿಕಾಸಿದ್ದರು : ವಿಕಾರಿಸಿದ್ದರು 

ಗಿಣ್ಣ ( ಬೆ) : ಮಾಯಾಸುಖ ಚ, ಛ , 

ಗಿಣ್ಣಿಲು : ಗಿಂಡಿ , ಬಟ್ಟಲು ಚಂದ್ರ ( ಬೆ) : ೧. ಇಡಾನಾಡಿ ೨ . ಶಾಂತಿ 

ಗಿರಿ ( ಬೆ) : ನಾಸಿಕಾಗ್ರವೆಂಬ ಗಿರಿ, ೩ . ಶಕ್ತಿ ೪, ಪ್ರಕೃತಿ 

- ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ | ಚಂದ್ರಕಾಂತದಕೊಡ( ಬೆ) : ಶಿವಯೋಗಿಯ 

ಗಿಲವಾರ್ತೆ : ಗುಳುಗುಳು ಮಾತು ಕಾಯ 

ಗಿಳಿ ( ಣಿ) ( ಬೆ) : ಜೀವಾತ್ಮ , ಜೀವಹಂಸ, 
ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ( ಬೆ) : ಅಂತರಂಗ 

- ಪರಮಹಂಸ, ಪರಮಾತ್ಮ 
ಚಂದ್ರಮ ( ಬೆ) : ೧. ವೃತ್ತಿಯನ್ನುಳಿದು 

ಗಿಳಿವಿಂಡುಗಡೆ : ಸ್ವಾನುಭಾವವಿಲ್ಲದೆ 
ಪರಮಶಾಂತಿ ಎನಿಸುವ ಚಿತ್ತಿನ | 

ಮಾತಾಡು 
ನಿಲವು ಸುಜ್ಞಾನ, ೨ . ಚಿದಮೃತ 

ಗುಬ್ಬು : ಆಳ, ಗುಂಫ 
ಸ್ವರೂಪನಾದ ಚಿತ್ಕಲಾಲಿಂಗ 

ಗುರಿಕೆ : ಗೊರಕೆ 
ಚಂದ್ರಾಹಾರ ( ಬೆ ) : ಅಮೃತಹಾರ 

ಗುಸುಟು : ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆ, ಕಮಟು 
ಚಚ್ಚರಗೋಷ್ಠಿ : ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ, 

ಗುಹ್ಯ : ಗೂಢ, ಗೌಪ್ಯ ವಾದವಿವಾದ 

ಗೆಗೆ ವಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳು : ಬಡಬಡಿಸು, 
ಚರುರಸ ( ಸಂ . ಚತುರಶ) :ಚಚ್ಚಕಾರದ 

ಬಡಬಡಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು 
ವಸ್ತು , ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ 

ಗೇಣುದ್ದ ಎತ್ತು ( ಬೆ) :ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಾತ್ಮ 
* ಚತುರಸದೊಳಗಣ ನಿಲವು ( ಬೆ) : ಪರಮ 

ಗೊತ್ತು : ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನ 
- ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ 

ಗೊರತಿ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ 
ಚಯ : ಸಮೂಹ 

ಗೊರವ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನಲಿಂಗ, ಶಿವ 
ಚರಣ ( ಬೆ) : ಸಚ್ಚರಿತ 

ಗೊರವ :ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯ 

ಗೊರವಿತಿ ( ಬೆ) : ಶರಣಸತಿ 
ಚಲ್ಲಣ : ಚೊಣ್ಣ, ಚಡ್ಡಿ 

ಗೋ ( ಬೆ) : ಪ್ರಾಣವಾಯು 
ಚಿಕ್ಕಾಡು ( ಬೆ) : ಅಣುಮಾತ್ರವಪ್ಪ ಚಿತ್ತು 

ಗೋಸಾಸಿರ ( ಬೆ) : ಸಹಸ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಳ 
ಚಿಕ್ಕುಟ : ಸಣ್ಣ , ಚಿಕ್ಕ 

- ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಚಿಕ್ಕುಟ ಸಾವು : ಕ್ಷುದ್ರರೀತಿಯ ಮರಣ 

ಚಿಕ್ಕುಟ ಸಾವು ( ಬೆ) : ಜನನಮರಣವಪ್ಪ 
ಗ್ರಾಮ : ಸಮೂಹ 

ಗೌರಿ ( ಬೆ) : ೧. ಪರಾಶಕ್ತಿ ೨.ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ , 
- ನಿದ್ರೆ 

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ . ಚಿತ್ರಭಸ್ಮ ( ಬೆ) : ಚಿದ್ಭಸ್ಮ 

ಗ್ರಹ ( ಬೆ) : ಜೀವನಂಬ ಭ್ರಮೆ ಚಿತ್ರ ( ಬೆ) : ಲಿಂಗ 

ಗ್ರಾಮ ( ಬೆ) : ತನು , ಭೂತತ್ವ 
ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರಕೈಯ ಪತ್ರ ( ಬೆ) : ಸಂಚಿತ, 

ಘಟಜೀವಿ : ಶರೀರ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ , ಆಗಾಮಿ ಎಂಬ ಕರ್ಮ 

ಘನ : ಅವಿರಳ ಪರವಸ್ತು , ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ಲಿಖಿತ 



ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ ೫೧೯ 

ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ( ಬೆ) : ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜಲಗರ : ಜಲೋದರ ರೋಗ. 

ಚೇಗೆ : ಹಾನಿ ಜಲದಿವಳಯದ ಬೆಳಸು ( ಬೆ) : ೧. ಸರ್ವಾಂಗ 

ಚೇಳು ( ಬೆ) : ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಗಮಯವಾಗಿರದ ಶರಣನ 

ಚೋಹ: ವೇಷ, ತೊಡುವ ಬಟ್ಟೆ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಸು 

ಚೌಕದವೆರಡು ಕಂಭ ( ಬೆ) : ಶಿವ ಮತ್ತು ಜವ ( ಬೆ) : ಜನನ ಮರಣಾತ್ಮಕ ಭವ 

ಶಕ್ತಿ ಜವ : ಯಮ 

ಚೌಕಮಧ್ಯ ( ಬೆ) : ಆಧಾರಚಕ್ರ 
ಜವನ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ ( ಬೆ) : ಮೃತ್ಯುವನ್ನು 

ಚೌದಂತ : ಐರಾವತ 
ಜಯಿಸಿದವ, ಶಿವ 

ಚೌರಾಶಿ, ಚೌಕಾಶೀತಿ : ಅರವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಜವಳಿಗಂಬ ( ಬೆ) : ಲಿಂಗಪೆ. 

ಛತ್ತೀಸಪುರ ( ಬೆ) : ಮೂವತ್ತಾರು 
ಜವನಿಕೆ : ಪರದೆ 

ತತ್ವಗಳು 
ಜವಳಿಗಂಬ :ಜೊಡುಗಂಬ 

ಛಪ್ಪನ್ನವೀದಿ ( ಬೆ ) : ಐವತ್ತಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಜವುಗು : ಜವುಳು , ನೀರು ಹಿಡಿದ ಭೂಮಿ 

ನಾಳಗಳು 
ಜಾಣಿಗೆ : ಜಾಣೆ 

ಛಾದನ : ಹೊದಿಕೆ 
ಜಾಯಿಗ : ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, 

ಜ , ರು 

ಸ್ವಜಾತಿಯವ, ನಾಯಿ 
ಜಂಗುಳಿ : ಗುಂಪು, ದನದ ಹಿಂಡು 

ಜಾಲಗಾರ : ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಗೆ 
ಜಂಫೆ : ಮೀನಗಂಡ, ಮೇಲ್ನೋಡೆ 

ಯಿಲ್ಲದ ಠಕ್ಕೆ 
ಜಂತ್ರಿಸು : ಹೂಡು, ಯೋಜಿಸು 

ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ( ಬೆ) : ಸ್ಕೂಲತನು 
ಜಿ . ( ಬೆ) : ಪರಮಾಮೃತ 

ಜಗದಗಲದ ಆನೆ ( ಬೆ) : ಪರಿಪೂರ್ಣಭಾವ 
ಜೋಗುಳ ( ಬೆ) : “ಶಿವೋಹಂ ಎಂಬ 

ಜಗದಗಲದ ಮಂಟಪ( ಬೆ): 
ನಾದ 

೧. ಚಿದಾಕಾಶವೆಂಬ ಶರೀರ ಮಂಟಪ ಜೋಡು: ಯೋಧನ ಉಕ್ಕಿನ ಅಗಿ, ಚಿಲಕತ್ತು 

೨.ಲೋಕದ ವ್ಯವಹರಣೆ ಜ್ಯೋತಿ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ, 

ಜಗದ ಬಣ್ಣ ( ಬೆ) : ಚಿದಾಕಾಶವೆಂಬ ಚಿಜ್ಯೋತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

ಶರಣನ ಶರೀರ ಮಂಟಪ ಟ, ಠ 

ಜಟಾಧಾರಿ ( ಬೆ) : ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ ಠಣಾಂತರ : ಸ್ಥಾನಾಂತರ 

ಯುಳ್ಳವ ಠಾವು: ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಳ, ರಹಸ್ಯ 

ಜಡೆಯ ಮೇಲಣ ಗಂಗೆ ( ಬೆ) :ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ತೊಪ್ಪರ ( ಟೊಪ್ಪರ) : ಕಿವಿಟೊಪ್ಪಿಗೆ, 

ದಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಕುಲಾಯಿ 

ಜರಗ : ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಂಗಾರದ ಹುಡಿ ಡ, ಢ 

ಜಲ : ( ಬೆ) : ೧. ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಡಾಣೆ : ಡೊಣ್ಣೆ, ಬಡಿಗೆ, ಧಾನ್ಯ , ಕಾಳು 

ಆತ್ಮ ಸಂಗದಿಂದಾದ ಜಲಬುದುದ ಡಾವರಿಸು : ಅತಿಯಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸು, 

ಪಿಂಡ ೨ . ಮನಸ್ಸು ೩ . ಸಂಸಾರರಸ ಸಂಭ್ರಮಿಸು 
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ಡಿಂಗರಿಗ : ಸೇವಕ 
ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮೃಗ ( ಬೆ) : ೧. ಮಾಯೆ 

ತಾಳ : ಕಾಂತಿ, ಹೊಳಪು ೨ . ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸಜೀವಾತ್ಮ 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ ( ಬೆ) : ಅಖಂಡ 

ತಂಡುಲ : ಅಕ್ಕಿ * ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯ 

ತಕ್ಕೆಸು: ಆಲಿಂಗಿಸು ತಲೆವರಿಗೆ : ಶಿರಸ್ಕಾಣ, ಡಾಲು, ಗುರಾಣಿ 

ತಗಹು : ಆತಂಕ, ಅಡ್ಡಿ ತಲೆವಾರನಿಕ್ಕು : ಬಾಗು, ಖಡ್ಗ ವಿಕ್ಕು 

ತತಿ : ಸಮೂಹ ತವರಾಜ : ಯವಾಸ ( ಯಾಸ) ಹೆಸರಿನ 

ತತ್ಯ : ಸರಿಯಾದ ವನಸ್ಪತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಸಕ್ಕರೆ, 

ತುರಿದರಿ : ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು ಹಗಿನದಿಂದಾದ ಸಕ್ಕರೆ 

ತದುಗತ : ತದ್ಧತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ತಳಕಂಬ ( ಬೆ) : ಏಕೋಭಾವ 

ತಪ್ಪುಕ : ಅಪರಾಧಿ ತಳವಾರ ( ಬೆ) : ೧. ಶರಣ ೨ . ಚಿದಂಶಿಕ 

ತಮ್ಮಡಿ: ಪೂಜಾರಿ, ಪೂಜೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ 

ಸೇವಕ ತೃಣ ( ಬೆ) : ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಹುಲ್ಲು 

ತರತರಂಬೋಗು: ಆನಂದಾತಿಶಯದಿಂದ ತಾರ್ಕಣೆಯಾಗು : ನಿಜವಾಗು 

ನಡುಗು ತಾಯ ಹೆಣ ( ಬೆ) : ಜಾತಿ ವರ್ಣನಾಮಗಳು 

ತರಹರವಾಗು : ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು , ತಾಯಿ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ , ಮಾಯೆ , ಶರಣ 

ಶಾಂತವಾಗು, ಲೀಯವಾಗು ತಾರಕಿ ( ಬೆ) : ಪರಮಚಿತ್ಕಲಾಲಿಂಗ 

ತರಗೆಲೆ ( ಬೆ) : ದುಶ್ಚರಿತಂಗಳು, ಸಂಸಾರ ತಾಳಮರ ( ಬೆ) : ತನುವೆಂಬ ವೃಕ್ಷ , 

ಪ್ರಪಂಚುಗಳು * ಅಷ್ಟಮದಯುಕ್ತ ಶರೀರ 

ತರಕಟವಾಡು : ಅತಿಯಾಗಿ , ಭಯಂಕರ ತಾಳಿ : ಕುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚು 

ವಾಗಿ ಪೀಡಿಸು ತಿಂಥಿಣಿ : ಸಮೂಹ 

ತರುವಕ್ಕಳು : ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ತಿಂಬ : ತುರಿಡುವ, ನೆವೆಯಾಗುವು 

ತರುವಲಿ : ಚಿಕ್ಕಮಗು ತಿರುಳು ( ಬೆ) : ನಿರ್ಬೀಜವಾಗಿರುವ ಪರತತ್ವ 

ತಲೆ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನದ ತೂರ್ಯವೆಂಬ ತುಡುಕು : ಮೇಲೆಬಿದ್ದು ಹಿಡಿ 

ವೃತ್ತ, ಸುಜ್ಞಾನ, ಮಹಾಜ್ಞಾನ ತುಡುಗುಣಿ : ತುಡುಗುಮಾಡಿ ಉಣ್ಣುವ 

ತಲೆಕಾಲು ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಣಿ 

ತಲೆಗೊಳ್ಳು ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನ ತುಪ್ಪ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ತು , ತೃಪ್ತಿ , 

ತಲೆಬಾಲಗೆಡು : ದಿಕ್ಕುತೋಚದಾಗು ಸ್ವಾನುಭಾವದ ಸ್ವಾದನೆ 

ತಲೆಯಾತ ( ಬೆ) : ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಪ್ತಿಯೆ ತುಪ್ಪುಳು ( ಬೆ) : ಕುರುಹು 

ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತುಂಬಿ ( ಬೆ) : ೧ . ಪರಿಪೂರ್ಣವಸ್ಸು , ಲಿಂಗ 

ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮುಂಡ ( ಬೆ) : ಮಾಯಾ ೨. ಪರಿಪೂರ್ಣಭಾವ, ೩ . ಜ್ಞಾನ, 

ಭ್ರಾಂತಿ - ೪ , ಜೀವಹಂಸ 
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ತುಂಬಿದ ತೊರೆ ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರ ಜಲ ತಾಹಿ : ಕಾಪಾಡು 

ಪ್ರವಾಹ ತ್ರಿಕೂಟ ( ಬೆ) : ಭೂಮಧ್ಯ 

ತುಂಬು, ತೂಬು ( ಬೆ) : ನವನಾಳಗಳು ತ್ರಿಕೋಣದ್ವಾರ ಮಂಟಪ ( ಬೆ) : 

ತುಯ್ಯಲು: ಅಕ್ಕಿಯ ಪಾಯಸ, ಮಣಿಪೂರಕಚಕ್ರ 

ಪರಮಾನ್ನ ತ್ರಿಪುರ ( ಬೆ) : ಅಂಗತ್ರಯ 

ತುರೀಯ :ಕೊನೆಯ , ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ತ್ರಿಭುವನ ( ಬೆ) :ಸ್ಕೂಲ- ಸೂಕ್ಷ್ಮ - ಕಾರಣ 

ತುಕ್ಷ : ತೌಡು, ಹೊಟ್ಟು ಶರೀರಗಳು 

ತೂಳು: ಹಲೆ ಮಾಡು, ಮೆಮೇಲೆಬೀಳು ಥಟ್ಟು ಗೆಡಹು : ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸು 

ತೆಗೆ : ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತು ದ , ಧ 

ತೆರಣಿಗಟ್ಟು : ಸುತ್ತ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟು ದಂಡಿ :ಕ್ರೂರತನ 

ತೆರಹು : ಅಂತರ , ಸಂದು, ಅವಕಾಶ, ದಂಡಿಗೆ : ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಮೇಣೆ 

ದಂಡೆ: ಹೂವಿನ ದಂಡೆ 
ಭಿನ್ನ ಭಾವ 

ತೆರೆಮರೆ : ತೆರೆದ, ಮರೆಯಾದ ದಂತವೆರಡು ( ಬೆ) : ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ 

ತೆವರು ( ಬೆ ) : ಆಧಾರಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ದಂದುಗ : ಕಷ್ಟ 

ದಕ್ಷಿಣ ( ಬೆ) : ಪೂರ್ವಕಕ್ಷೆಯೋಗ 
ಶಿವಭಾವ 

ತೇಜ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ 
ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರ ( ಬೆ) : ಇಡಾನಾಡಿ 

ದಡ ( ಬೆ) : ದೇಹಧರ್ಮ 
ತೊಟ್ಟಿಲು ( ಬೆ) : ದೇಹ, ದೇಹಭಾವ 

ದಡಿ : ದಂಡ, ಬಡಿಗೆ 
ತೊಡಕು ( ಸರಿದೊಡಕು) : ಬಿಚ್ಚಲು 

ದಡಿಕಾರ :ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದ 
ಬಾರದ ಗುಂಡು 

ತೊಡೆ: ಒರೆಸಿ, ತೆಗೆ, ಒರೆಸು 
ದ್ವಾರಪಾಲಕ 

ದಶಭುಜ ( ಬೆ) : ದಶವಾಯು 
ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಪ್ಪ ಗೌರಿ ( ಬೆ) : 

ದಾಯ : ಭಾಗ , ಸ್ಥಳ, ಸಾಲು 

ಆಧಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಶಕ್ತಿ 
ದಾರ ( ಬೆ) : ಮನವೆಂಬ ಸೂತ್ರ, ಅನುಭಾವ 

ತೊಳದುಳಿ : ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಳಿ 
ದಾರಿ ( ಬೆ) : ಮಮುಕ್ಷುಮಾರ್ಗ, ಸಾಧನ 

ತೊರೆ ( ಬೆ) : ಹರಿವ ಮನ 
ಮಾರ್ಗ 

ತೋಟ( ಬೆ) : ತನುವೆಂಬ ತೋಟ 
ದಾವತಿ : ದಣಿವು, ತೊಂದರೆ 

ತೋರ: ದಪ್ಪ , ಗಡುತರ 
ದಿವರಾತ್ರಿ ( ಬೆ) : ಅರಿವು- ಮರವೆ 

ತೋರಲಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲು ( ಬೆ) : ಭಿನ್ನ ಭಾವ ದೀಪ್ತಿಯಾಗು : ಹೊಳೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು 

ವಿಲ್ಲದ ಸದ್ಭಾವ ದುಮ್ಮಾನ : ದುಃಖತಪ್ತಮನ 

ತೋಹು: ಬೇಟೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಾಗ ದೂರದ ತುದಿಗೊಂಬು ( ಬೆ) : ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

ತಾಸು ಕಟ್ಟಳೆ : ಸರಿಯಾದ ತೂಕ ದೂರಿಕೊಳ್ಳು : ಹಳಿ, ನಿಂದಿಸು 

ತೋರಿಸುವ ತಕ್ಕಡಿ, ತೂಕಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿವಾಳಕ : ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ 
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ದ್ವಾರ ( ಬೆ) : ಯೋನಿದ್ವಾರದ ನಡೆಯದ ಬಟ್ಟೆ ( ಬೆ) : ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರ 

ದೃಷ್ಟಿವಾಳಕ ( ಬೆ) : ನಿಜವನ್ನು ಕಂಡವ ನಡೆವ ಮೂರುಬಟ್ಟೆ ( ಬೆ) : ನಾಳಗಳು 

ದೇವಕನ್ನಿಕೆ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ನಡೆವ ಸತಿ ( ಬೆ) : ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ 

ದೇವಲೋಕದ ಪುಷ್ಪ ( ಬೆ) : ಸಹಸ್ರದಳ ನೆನೆ : ಮೊಗ್ಗೆ, ಮೊಗ್ಗು 

ಕಮಲ 
ನನ್ನಿ : ಸತ್ಯ 

ದೇಶ ( ಬೆ) : ಶಿರೋಲಿಖಿತ 
ನಯನ ( ಬೆ) : ೧. ಜ್ಞಾನನೇತ್ರ 

ದೇಹಾರ : ದೇವರ ಮನೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ೨. ಮಹಾಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ 

- ಆಹಾರ 
ನವರತ್ನದ ಖಂಡಿತಹಾರ ( ಬೆ) : 

ದ್ರೋಣ: ಬಿಲ್ಲು ನವಲಿಂಗ ಪ್ರಯುಕ್ತವೆನಿಸುವ ಜ್ಞಾನ 

ಧರೆಯಾಕಾಶ ( ಬೆ) : ದೇಹ ಮತ್ತು 
ನವಸಾಸಿರ ಮಂದಿ ( ಬೆ) : ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವೆನಿ 

ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಸುವ ಸಕಲಕರಣಂಗಳು . 

ಧವಳಾರ ( ಬೆ) : ಮಹಾನುಭಾವಾಂತರಂಗ ನಾಗವತ್ತಿಗೆ : ಲಿಂಗದ ಕರಡಿಗೆ, ಕೊರಳಿಗೆ 

ಧವಳಾಕಾರ, ಧವಳಾಗಾರ : ಭವ್ಯ ಭವನ, 
ತೂಗುಹಾಕಿದ ಲಿಂಗ 

ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಟಿಕದಂತಿರುವ ಮನೆ 
ನಾಟಿ ( ಬೆ) : ಇಷ್ಟಲಿಂಗ 

ಧಾರಾವಟ್ಟಲು : ಧಾರಾಪಾತ್ರೆ , ಸೋರುವ 
ನಾದ ( ಬೆ) : ಶಿವ 

ಬಟ್ಟಲು 
ನಾದಬಿಂದು ( ಬೆ) : ನಾದಬಿಂದು, ಸಂಜ್ಞೆ 

ದಾರಾವರ್ತ ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಳೆ 
ಯಾದಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಪಿಂಡ 

ಧಾರುಣಿ ( ಬೆ) : ೧. ಪಿಂಡ ೨. ಲಿಂಗಕ್ಷೇತ್ರ 
ನಾಭಿಮಂಡಲ ( ಬೆ) : ಮಣಿಪೂರಕಚಕ್ರ 

ವೆನಿಸಿದ ಶರಣನ ಸರ್ವಾಂಗ 
- ನಾಯಿ ( ಬೆ) : ಇಂದ್ರಿಯ 

ಧಾರೆವಟ್ಟಲು ( ಬೆ) : ಮಹಾನುಭಾವ 
ನಾರಿ : ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ 

- ವಿವೇಕ, ಸುವಿಚಾರ 

ಧಿಗಿನೆಲೆ :ಕೂಡಲೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ 
ನಾರಿ ( ಬೆ) : ಮಾಯೆ , ಪರಾಶಕ್ತಿ , ತತ್ವದ 

ಜ್ಞಾನ, ಶಿವಭಾವ 

ನಂದಿ ( ಬೆ) :ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಲ್ಲದಳವಟ್ಟ 
ನಾರಿವಾಳ ( ಣ) : ತೆಂಗು 

ಚಿತ್ತು 
ನಾರಿವಾಣ( ೪) ( ಬೆ) : ಇಷ್ಟಲಿಂಗ 

ನ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ತ 
ನಾರವಾಳದ ಕಾಯಿ ( ಬೆ) : ಅಂಗ 

ನಖ ( ಬೆ) : ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತವೆಂಬ ಕೃನಿಶ್ಚಯ ನಾರಿವಾಳದ ಸಿನೆ ( ಬೆ) : ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಯ 

ನ- ಐ - ಕಂ - ಕಣ ( ಬೆ) : ನಷ್ಟೇಂದ್ರಿಯ ಕೊಡುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ 

ಸಂಸಾರ ಜಲಬಿಂದು ( ಇದು ಇಪ್ಪತೈದು ನಾರು : ವಾಸನೆ, ಭವಪಾಶ 

ತತ್ವಯುಕ್ತ ) 
ನಾರು ( ಬೆ) : ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು 

ನಡುನೀರ ( ಬೆ) : ಮನೋಮಧ್ಯ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಭವಪಾಶ 

ನಡುರಂಗ ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರ ಭಾವವಳಿದ ನಾಲೈದುವೀಧಿ( ಬೆ): ದಶವಾಯು ಮತ್ತು 

ಅಂತರಂಗ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೀದಿಗಳು 
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ನಾಲ್ವೆರಳು ( ಬೆ): ಚತುಃಪತ್ರದಕುಂಡಲಾಗ್ನಿ ನಿಶ್ಚಟರು : ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳು 

ನಾಸಿಕ ( ಬೆ) : ಸದ್ವಾಸನೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗು : ತೋಲಗು, ಚದುರಿಹೋಗು 

ನಿಚ್ಚ ( ಸಂ . ನಿತ್ಯ ) : ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಶ್ಚಲ ಮಂಟಪ ( ಬೆ) : ಹೊಯ್ದಾಡದ ತನು 

ನಿಜ : ಪರವಸ್ತು , ಐಕ್ಯಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವೆಂಬ ಮಂಟಪ 

ನಿನ್ನೆ ( ಬೆ) : ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿಃಕರಿಸು, ನೀಕರಿಸು : ಅಲ್ಲಗಳೆ 

ನಿಬ್ಬೆರಗು : ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ನಿಃಕಲ : ಕಲೆಯಿಂದವಿರಹಿತವಾದ, ನಿರಾಕಾರ 

ನಿಬ್ಬಣಿಗರು ( ಬೆ) : ವಿಶ್ವ ನಿಃಪತಿ, ನಿಷ್ಪತಿ, ನಿಷ್ಪತ್ತಿ : ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, 

ನಿಭ್ರಾಂತು : ಭ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ 

ನಿಬ್ಬಣಗಿತ್ತಿಯರು ( ಬೆ) : ಇಷ್ಟಾದಿ ನಿಃಪತಿಯಾಗು, ನಿಷ್ಪತಿಯಾಗು : ಮಾಗು, 

- ಷಡುಶಕ್ತಿಯರು 
ಹಣ್ಣಾಗು 

ನಿಭದ್ರೆ ( ಬೆ) : ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ 
ನಿಃಸ್ಥಲ : ಸ್ಥಲಾತೀತವಾದ ವಸ್ತು 

ನಿರಂಜನ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನತನು 
ನೀರಲಾದ ನಿರ್ಮಿತ ( ಬೆ) : ಜಲಬುದ್ಭುದ 

ನಿರವಯ ( ಬೆ) : ಶಿವಕಳೆ 
ವಾದ ಪಿಂಡ 

ನಿರವಯವಾಗು : ಲಯವಾಗು, ಮೂಲ 
ನೀರಲೊಗೆದ ಮರ ( ಬೆ) : ಮನೋಮಧ್ಯ 

ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರು 
ದುದಯವಾದ ಸದ್ವಿವೇಕ ಪಕ್ಷ 

ನಿರಾಕುಳ : ದುಃಖವಿಲ್ಲದಿರುವುದು 
ನೀರಸುಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚಿನಬೂದಿ( ಬೆ) : ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ನಿರಾಲಂಬ : ಯಾವುದರ ಅವಲಂಬನವಿಲ್ಲದಿರುವ 
ಮೂಲಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಬಳಿಕ 

ನಿಲವು 

ಉಳಿವ ಚಿದ್ಭಸ್ಮ 
ನಿರಾಲಂಬ ( ಬೆ) : ಚಿಪ್ಪಿಂದು 

ನೀರಹರಿ ( ಬೆ) : ಸ್ವಚ್ಛ , ಆನಂದ, 
ನಿರಾಳ : ನುರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ 

ಜಲಪ್ರವಾಹ 
ವಸ್ತು 

ನಿರಾಳವೆಂಬ ಶಿಶು ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನ ತತ್ವ 
ನೀರಿಳಿ : ಸೂತಕ ಸ್ನಾನಮಾಡು 

ನೀರು ( ಬೆ) : ೧. ಮನಸ್ಸು , ಮನದ ಸಂಚಲ 
ನಿರುಗೆ : ಜೋಡಣೆ, ರಚನೆ 

ನಿರೂಪ: ರೂಪವಿಲ್ಲದ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 
೨. ಜಲಬುಟ್ಟುದ ಸಂಸಾರರಸ 

೩ . ಧ್ಯಾನಾನಂದಜಲ 
ಮಹಾಲಿಂಗತತ್ವ 

* ನೀಲ : ನೀಲಿಮನಿ, ಮಾಯೆ 
ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ : ಪೂಜೆ 

ನಿರ್ಮಿತಂಗಳು : ಹುಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವರು, ನೀಲ ( ಬೆ) : ೧. ಅಜ್ಞಾನ ೨. ಮಾಯೆ 

ವಸ್ತುಗಳು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತುಕೋರೆದಾಡೆ ( ಬೆ) :ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು 

ನಿರ್ವಯಲಾಗು : ಬಯಲಾಗು, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕರಣ ಮಥನಂಗಳು 

ವಾಗು, ತೊಲಗು ನೆಗಲ್ : ಹುಟ್ಟು 

ನಿರ್ವಾಣ : ಬತ್ತಲೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ನೆಗಳು : ಮೊಸಳೆ 

ನಿರ್ವಾಹವಾಗು : ಸಾಧ್ಯವಾಗು, ಗೊತ್ತಾಗು ನೆಗಳು ( ಬೆ) : ಕಾಲ , ಮೃತ್ಯು 

ನಿವಾತ : ನಿಶ್ಚಲ ನೆತ್ತರು ( ಬೆ) : ಸ್ವಚ್ಚಾನಂದರಸ 
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- ತನು 

ನೆಮ್ಮುಗೆ : ನಂಬಿಕೆ , ಭಕ್ತಿ , ವಿಶ್ವಾಸ , ಪಂಚವರ್ಣದ ಹಂಸೆ ( ಬೆ) : ಜೀವಹಂಸ 

ನೆರೆ : ಕೂಡು, ಸಹವಾಸಮಾಡು ಪಂಚಾಶತ್ : ಐವತ್ತು 

ನೆರೆಮರುಳ ( ಬೆ) : ಜೀವಾತ್ಮ ಪಕ್ಕ ( ಬೆ) : ೧. ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳೆಂಬ ರೆಕ್ಕೆ 

ನೆಲಗಟ್ಟು ( ಬೆ) : ಸುಚಿತ್ರ ೨. ಅತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವೆಂಬ ಉಭಯ 

ನೆಲದ ಬೊಂಬೆ ( ಬೆ) : ಪೃಥ್ವಿಯಾಂಶದ 

ಪಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ ( ಬೆ) : ಪರಮಹಂಸ 

ನೆಲನಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿ ( ಬೆ) : ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪಕಿ ( ಬೆ) : ೧. ಜೀವ ೨. ಪರಮಹಂಸ 

ಪಿಂಡ 
- ೩ . ಮನಸ್ಸು 

ನೆಲಹುಟ್ಟಿದಂದಿನ ಧವಳಾರ ( ಬೆ) : ಶರಣನ ಪಕಿ ಯ ಮರಿಗಳು ( ಬೆ) : ಮನದಿಂದ 

ಮಹಾನುಭಾವಾಂತರಂಗ 
ಉದಿಸಿದ ಕರಣಂಗಳು 

ನೆಲೆ ( ಬೆ) : ೧. ಶರೀರ, ದೇಹ೨. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ 
ಪಟ್ಟಣ ( ಬೆ) : ಶರೀರ, ಅಂತರ್ದೆಹ 

ನೆಲೆಗಟ್ಟು : ಅಡಿಪಾಯ 
ಪಟ್ಟಣದ ರಾಣಿ ( ಬೆ) : ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ 

ನೆಲೆ ( ಬೆ) : ಶಿವಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ 
ಪಟುಮಾಡು : ಹೊತ್ತಿಸು 

ನೆಲೆಗತಿ : ಆದ್ಯಂತ, ರಹಸ್ಯ 
ಪಣತೆ ( ಸಂ . ಪ್ರಣಿತೆ) : ಹಣತೆ 

ನೆಲೆಗೆಡು : ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟವಾಗು, ಓಡಿಹೋಗು 
ಪದ : ಪದವಿ , ಸ್ನಾನ 

ನೆಳಲು ( ಬೆ) : ೧. ಉನ್ಮನಿ ತತ್ವದ ಸದ್ಭಾವ 
ಪದ ( ಬೆ) : ಹಂಸನ ಚರಿತ್ರ 

- ಛಾಯೆ ೨ . ಮರವೆ ೩ . ಮನಸ್ಸು 

ಪದಶಿಲೆ ( ಬೆ) : ಸುಚಿತ್ರವೆಂಬ 
೪. ಸುಶಾಂತಿ ೫ , ಮಾಯೆ 

ನೇಣು ( ಬೆ) : ೧. ಸ್ವಾನುಭಾವಸೂತ್ರ 
ನೆಲೆಗಟ್ಟು , ಆಧಾರಸ್ಥಲ 

೨. ಭವಪಾಶ | 
ಪದಶಿಲೆ : ಆಹಾರ , ನೈವೇದ್ಯ 

ನೇತಿಗಳೆ : ಅಲ್ಲಗಳೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸು 
ಪರಮಾನಂದ ಮಠ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ 

ನೇರಿತ್ತು : ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಂದವಾಗಿರುವುದು ' ಎಂಬ ಪುರುಷದ ಪೀಠ 

ನೇಹ: ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ 
ಪರಿಕರ : ಸಲಕರಣೆ, ಸಾಮಗ್ರಿ 

ನೊಣ ( ಬೆ) : ಜುಗುಪ್ಪಾಭಾವ, ಸಂಶಯ 
ಪರಿಣಾಮ : ತೃಪ್ತಿ , ಆನಂದ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ 
ಪರಿಭವ : ಸಾವು - ನೋವು, ಸೋಲು 

ನೋಡಬಂದವರು ( ಬೆ) : ಸಕಲಕರಣಂಗಳ | ಪರಿಭಾವ ( ಬೆ) : ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನೆಲೆ 

ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ 
ಪರಿಮಳ ( ಬೆ) : ೧. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಸನೆ 

೨. ಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ೩ . ಸ್ವಾನುಭವ 

ಪಂಚಮಠ( ಬೆ) : ಪಂಚಭೂತಗ್ರಾಮಂಗಳು ವೆಂಬ ವಾಸನೆ 

ಪಂಚಮುಖ ( ಬೆ): ಮಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಿಯಾಣ : ಹರಿವಾಣ, ತಟ್ಟೆ 

ಪಂಚರತ್ನದ ಶಿಖರ ( ಬೆ) : ಪಂಚವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಯಾಯವಾಗು : ಮುಹೂರ್ತಮಾಡು. 

ಬಿಂದು ಕುಳ್ಳಿರು 
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ಪರುಷವೇದಿ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಣಿತೆ ( ಪ್ರಣತಿ) ( ಬೆ) : ತನುವೆಂಬ ಪ್ರಣಿತೆ 

ಮಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ : ಸ್ಥಾಪನೆ, ನೆಲೆಸುವಿಕೆ 

ಸಾಮರ್ಥ ಪ್ರಥಮ ಭಿತ್ತಿ ( ಬೆ) :ಸ್ಕೂಲತನು, 

ಪವನಸ್ಥಾನ ( ಬೆ) : ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಹಾ ಲಿಂಗ 

ಆತ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ( ಬೆ) : ಇಷ್ಟಲಿಂಗ 

ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯು ( ಬೆ) : ಸುಷುಮ್ಮನಾಳ ಪ್ರಭಾವಿಸು : ಬೆಳಗಾಗು 

ದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುಡಿನ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪ್ರಮಾಣಿಸು : ಅಳೆ, ಒರೆಹಚ್ಚು , ತಿಳಿ 

ಪಶ್ಚಿಮವಾಯುವಿನ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆ ( ಬೆ) : ಪ್ರಸಂಗ : ಸಂಭಾಷಣೆ,ಗೋಷ್ಠಿ, ಚರ್ಚೆ 

ಸಹಸ್ರದಳ ಕಮಲ ಪ್ರಾಣನಾಥ ( ಬೆ) : ಆಧಾರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 

ಪಸರ : ಅಂಗಡಿ , ಪ್ರಸಾರ, ವಿಸ್ಕಾರ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ 

ಪಾಕುಳ : ಹೇಸಿಕೆ , ಮಲ ಪ್ರೇತಜನಾರಣ್ಯ : ಸ್ಮಶಾನ 

ಪಾಂಗು : ರೀತಿ ಪ್ರೌಢಿ : ಆಡಂಬರ 

ಪಾತೆ : ಹೂ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಫಣಾ : ಹೆಡೆ 

ಸುತ್ತು ಮಡಿ ಫಣಿ ( ಬೆ) : ಕುಂಡಲಿನಿ ಸರ್ಪ 

ಪಾಯವಳಿ ( ಬೆ) : ಸಕಲ ಕರಣಂಗಳು ಬ, ಭ, 

ಪಾವಕ : ಬೆಂಕಿ ಬಂಜೆಯ ಮಗ ( ಬೆ) : ಅಜಾತವೆಂಬ ಶಿವ 

ಪಾಷಾಣ : ಕಲ್ಲು 

ಪಿಂಡ ( ಬೆ) : ಆಧಾರಶಕ್ತಿ ಬಂಡು : ಮಕರಂದ, ಜೇನು 

ಪಿಂಡತ್ರಯ : ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಳೆ ಬದುವಿನಕೊಡ( ಬೆ): ಮನದ ಮುದ್ದೆಯಾದ 

ಪಿಂಡಿಗೆ : ಪೀಟಿಕೆ , ಶಿವಲಿಂಗದ ಪಾಣಿ ಕೋಡ 

ಬಟ್ಟಲು ಬಿಂದು ನಿಲ್ಲು : ಗರ್ಭಧರಿಸು 

ಪಿರಿದೊಂದು ವೃಕ್ಷ ( ಬೆ) : ಮಹಾಲಿಂಗ ಬೆಂಕಿಯ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಪುನಶ್ಚರಣ ; ಪುರಶ್ಚರಣ : ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಹಾಲಿಂಗ 

ಅನ್ನು ವದು ಬೆಂಗುಂಡು : ಹಡಗಿಗೆ ಹಾಕುವ ಲಂಗರ 

ಪುರ ( ಬೆ) : ದೇಹ ಗುಂಡು 

ಪೂತ : ಕೀವಾಗಿ ನಾರುವ, ತುಂಬಿದ ಬೆಂಬಳಿವಿಡಿ : ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು 

ಪೂರಾಯ : ಪೂರ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ಕಟ : ಬರಿಯ 

ಪೂಸು ( ಹಸು) : ಹುಚ್ಚು , ಸವರು, ಬಳಿ ಬಗದಳ : ಬಾಯಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ 

ಪೇಯ : ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹುಣ್ಣು 

ವಸ್ತು ಬಗರಿಗೆ : ತಪ್ಪಲೆ, ತಪ್ಪಲಿ, ಕೊಡ 

ಪೃಥ್ವಿಕುಳ ಮಂಟಪ ( ಬೆ) : ೧. ಪೃಥ್ವಿಯ ಬಗ್ಗುರಿ ( ಸಂ . ವಾಗುರಿ) : ಮೃಗಗಳನ್ನು 

ಅಂಶದಿಂದಾದ ದೇಹದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡರು ಬೀಸುವ 

೨. ಪಂಚಭೂತಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದ ದೇಹ ಬಲೆ 

ತತ್ವ 
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ಬಗೆಗೊಳಗಾಗು : ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕು ಬಾಡು : ಬಾಡಿದ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ , ಮಾಂಸ 

ಬಡಿವಡೆ : ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪಡೆ ಬಾಣ ( ಬೆ) : ೧. ಜ್ಞಾನ ೨. ಹಿಂಸೆ 

ಬಣ್ಣ : ಸೀರೆ ಬಾಣಸ : ಅಡಿಗೆ 

ಬಣ್ಣ ( ಬೆ) : ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಟ್ಟೆಳಗು ಬಾಣಸದ ಮನೆ( ಬೆ):ಸ್ಟೇಯಮೆಲನಿವಾಸ 

ಬಣ್ಣಕ : ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವವ, ಬಾನ (ಬೋನ) : ಅನ್ನ 

ಹೊಗಳುವವ ಬಾಯತತ್ತು ( ಬೆ) : ಪ್ರಾರಬ್ಧಾದಿಕರ್ಮಫಲ 

ಬಣ್ಣದ ನುಡಿ ( ಬೆ) : ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾವಿ ( ಬೆ) : ೧. ತನುವೆಂಬ ಕೂಪ 

ಬಣ್ಣಿಗೆ : ಆತ್ಮಪೌರುಷ, ಬಣ್ಣದ ಮಾತು ೨. ವಿಷಯಕೂಪ 

ಬತ್ತೀಸ: ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಾಹುದು : ಬರುವದು 

ಬದ್ದ ಹೆನು : ಬದುಕುವೆನು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ , ಬಾಳುದಲೆವಿಡಿ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನಲಿಂಗವನ್ನು 

ನಿಲ್ಲುವೆನು ಸದ್ಭಾವಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸು 

ಬಧಿರ : ಕಿವುಡ ಬಾಳುದಲೆವಿಡಿ : ಜೀವಸಹಿತ ಸೆರೆಹಿಡಿ 

ಬಯಕೆ ( ಬಯ್ಕೆ ) : ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿ ಬಾಳೆ ( ಬಾಳ ಹೂ ) ( ಬೆ) : ೧. ಅಷ್ಟದಳ 

ಬಯಲನಾಲಗೆ ( ಬೆ) : ಪರಮಾಮೃತವೆಂಬ ಕಮಲ ೨. ವಿವೇಕವೆಂಬ ಕದಳಿ 

ಬಿತ್ತು : ಬೀಜ 

ಬಯಲನೀರು ( ಬೆ) : ಶಿವಧ್ಯಾನ ಬಿನುಗು : ಕ್ಷುದ್ರ , ಕೀಳು, ದುಷ್ಟ 

ಬಯಲು : ಶೂನ್ಯತತ್ವ , ವ್ಯರ್ಥ, ಹುಸಿ ಬಿಯ್ಯಗ : ಬೀಗ 

ಬರು- ಬರಿ : ಬರಿಯ ವ್ಯರ್ಥ ಬಿತ್ತದ ಬೆಳೆಯದ ತುಂಬಿದ ರಾಶಿ ( ಬೆ) : 

ಬರುದೊರೆ: ಬತ್ತಿದ ಹೊಳೆ ನದಿ - ಹಳ್ಳ ನಿಜಪದ ಸುಖದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಬೆಳಸಿನ 

ಬರುದೊರೆವೊಗು: ದಣಿ, ವ್ಯರ್ಥ ರಾಶಿ 

ಬರುಮುಖರು :ತೋರಿಸಲು ಮುಖವಿಲ್ಲ ಬಿಲಿ : ಕೊಳ್ಳು 

ದವರು ಬಿಲ್ಲು ( ಬೆ) : ೧. ಮನಸ್ಸು , ೨ . ಏಕನಿಷ್ಠೆ 

ಬರುಸೂರೆವೊಗು: ಹಾಳಾಗು, ನಾಶವಾಗು ೩ . ಭಾವ 

ಬರಿ : ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸು, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಿಸುಗಣ್ : ಉರಿಗಣ್ಣು 

ಹಿಡಿ ಬಿಸುಜಂತೆ :ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಜಂತೆ 

ಬವರ : ಯುದ್ಧ ಬಿಸುಜಂತೆ ( ಬೆ ) : ಸಕಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 

ಬವರಿಗೊಡು : ಸುತ್ತು ಹಾಕು, ತಿರುಗಾಡು ಬೀಜ ( ಬೆ) : ೧. ಮೂಲಾಹಂಕಾರ 

ಬಳಗ ( ಬೆ) : ಸಕಲ ಕರಣಂಗಳು ೨. ಜನನಸ್ಥಲ 

ಬಳ್ಳ ( ಬೆ) : ` ಶಿವೋಹ' ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಬೀಜವಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿ ( ಬೆ) : ಸತ್ತೆಂಬ ತಂಡುಲ 

ಬಳ್ಳ : ಕಾಳು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆ ಬೀಜವಿಲ್ಲದ ಮರ( ಬೆ) : ಜನನಸ್ಥಲವಿಲ್ಲದ 

ಬಳು : ನರಿ , ಮುದಿನರಿ ಸ್ವಯಂಭು 

ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಖಿ ( ಬೆ) : ಸುಷುಮ್ಮೆ 
ಬೀದಿ ( ಬೆ) : ಲೌಕಿಕ 
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ಬೀದಿಗರುವಾಗು : ಬಯಲಿಗೆ ಬೀಳು, ಗೂಳಿ ಬೆಳ್ಳಾರ ( ಬೆ) :ಕರ್ಮಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬಲೆ 

ಯಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡು ಬೆಳ್ಳಾರ : ಬಲೆ, ಜಾಲ , ಪಾಶ 

ಬೀದಿವರಿ : ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೇಟ :ಪ್ರೇಮ, ಕಾಮ , ವಿರಹ 

ಓಡಾಡು 
ಬೇರಿನೊಳಗಿನ ಹಣ್ಣು ( ಬೆ) :ಮೂಲಜ್ಞಾನ 

ಬೀಯ ( ಸಂ .ವ್ಯಯ) : ವೆಚ್ಚ , ಉಪಯೋಗ 
ವೆಂಬ ಫಲ 

ಬೀಸರ : ನಾಶ . ಕೇಡು 
ಬೇರಿಲ್ಲದ ಗಿಡ ( ಬೆ ) : ಆಂಡವೆಂಬ ವೃಕ್ಷ . 

ಬುದ್ದಿಗೆಟ್ಟವ ( ಬೆ): ಅಭಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಿ 
ವಿವೇಕ ವೃಕ್ಷ 

ಟಕ : ಕಪಟ, ಅಸತ್ಯ 
ಬೇರು ( ಬೆ ) : ಮೂಲಾಹಂಕಾರ 

ಬೂಟಾಟಿಕೆ : ಜಂಬಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 

ಬೇರೆನಿಸಿದ ಬಾಣ ( ಬೆ ) : ಏಕೋನಿಷ್ಠೆ 
ಬೂದಿ ( ಬೆ) : ೧. ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ 

ಬೇಹ :ಗೂಢಚರ್ಯ.ಕಾವಲು ಹೊಂಚಿಕೆ 
೨. ಚಿದ್ಭಸ್ಮ 

ಬೆಕ್ಕು ( ಬೆ) : ೧. ಮಾಯಾಮಂಜಿರ ಬೇಳುವ: ತೊಂದರೆ. ಭ್ರಾಂತಿ.ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ 

೨ . ತನ್ನ ನಿಲವ ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಿಡಿವೆನೆಂಬ ನಂಬಿಸಿ ಮಾತಾಡುವಿಕೆ 

ತದೇಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ರ ೩ . ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೊಬ್ಬೆಯಬ್ಬರ ( ಬೆ ) : ` ಶಿವೋಹಂ 

ಜ್ಞಾನ ( ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬುದಾಗಿ) ಶಿವೋಹಂಘೋಷಣೆ 

ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಮಾರ್ಜಾಲ ಬೋನ( ಬೆ) : ಆತ್ಮತತ್ವ 

ಬೆಚ್ಚ : ಬೆಸೆದ. ಬಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೈಗು : ಮುಚ್ಚಂಜೆ 

ಬೆಟ್ಟ ( ಬೆ ) : ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಗಿರಿ 
ಮೈಚಿಡು : ಮುಚ್ಚಿಡು 

ಬೆಡಗಿನ ಕೀಲ : ಪರತತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಭಂಡ : ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿ, ನಿರ್ಲಜ 

ಬೆಡಗು : ರಹಸ್ಯ , ಸೌಂದರ್ಯ, ಅರ್ಥಾಂತರತೆ 
ಭದ್ರೆ ( ಬೆ) : ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ 

ಬೆಣೆ ( ಬೆ) : ೧. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವತತ್ವ , 
ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ 

ಶಿವಾನುಭವ ೨ . ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ 
ಭರ : ತವಕ. ಉತ್ಸಾಹ 

ಬೆದಕು : ಹುಡುಕು 

ಭಾನು : ಪಿಂಗಳನಾಡಿ, ಸೂರ್ಯನಾಡಿ 
ಬೆರಣಿ : ಕುಳು 

ಭಿತ್ತಿ : ಗೋಡೆ 
ಬೆರಸು :ಕೂಡು, ಸಂಗಮಾಡು 

ಬೆರಳು ( ಬೆ) : ಲಕ್ಷಾಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಿತ್ತಿಮೂರು( ಬೆ) :ಸ್ಕೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ 

ಬೆರೆ : ಅಹಂಕರಿಸು ತನುಗಳು 

ಬೆಸನ ಮಾಡು : ಅಪಣೆಕೊಡು, ಅಪಣೆ ಭೂಭೂಕಾರ : ತುಂಬಾ ಅಬ್ಬರದ ವೃತ್ತಿ ? 

ಪಾಲಿಸು ಭುವನದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಭವನ ( ಬೆ) : ಚತು 

ಬೆಸಲಾಗು : ಹಡೆ ರ್ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಕೂಡಿದ 

ಬೆಸಸು : ಹೇಳು. ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡು . ವಿಚಾರಿಸು ಪಿಂಡಾಂಡ 

ಬೆಳಸು ( ಬೆ ) : ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಂಗಳು ಫವರ್ಲೋಕ ( ಬೆ) : ಆಧಾರಸ್ತಾನ 

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ( ಬೆ) : ಪರಮಹಂಸ ತತ್ವ ಭೂಭೂಕಾರ ( ಬೆ ) : ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರತಿ 
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ಭೂಭೂಕಾರ ( ಬೆ) : ಅಬ್ಬರದ ವೃತ್ತಿ ಮರ ( ಮಾಮರ) ( ಬೆ) : ವಿವೇಕ ವೃಕ್ಷ 

ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭೆ ಮರವಡದ ಕುಳಿ : ಇನ್ನೂ ಗಿಡ 

ಭೇದಕ : ಮರ್ಮ ತಿಳಿಯುವವ - ನಾಟಿಸದ ತಗ್ಗು 

ಭೇದಗೆಡು : ಒಂದಾಗು ಮರಿ ( ಬೆ) : ಕರಣೇಂದ್ರಿಯ 

ಭೈತ್ರ : ಹಡಗು ಮರೀಚಿ( ಮರೀಚಿಕೆ )( ಬೆ) : ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆ 

ಭೋಗವ ಕೊಡು: ಆಶ್ರಯ ನೀಡು ಮರುಳು : ಭೂತ, ಪಿಶಾಚಿ, ಹುಚ್ಚ 

ಮ ಮರುಳುಂಡ: ದೆವ್ವ ಬಡಿದ 

ಮಂಜರ ( ಬೆ) : ಬೆಕ್ಕು 
ಮರುಜ( ಜೆ ) ವಣಿ : ಸಂಜೀವಿನಿ 

ಮಂಜರನೇತ್ರ ( ಬೆ) ( ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು ) : 
ಮಹತ್ತು : ಮಹಾತತ್ವ 

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ನಿರ್ಭರದ ನೋಟ 
ಮಹಳ ( ಮಾಳ ) : ಸತ್ಯದಿನಾಚರಣೆ, ಶ್ರಾದ್ಧ 

ಮಂಡೆ : ತಲೆ 
ಮಾಟ :ಕ್ರಿಯೆ, ಆಚರಣೆ 

ಮಂದರಗಿರಿ ( ಬೆ) : ಚಿದಹಂಕಾರ 
ಮಾಡ : ಸಿದಿಗೆ, ವಿಮಾನ 

ಮಾಣ್ : ಬಿಡು, ವಾಸಿಯಾಗು 
ಗಿರಿಯೆನಿಪ ತ್ರಿಕೂಟ 

ಮಾನ : ಕಾಳು ಅಳೆವ ಮಾಪನ, ಅರ್ಧ 
ಮಚ್ಚು : ಮೆಚ್ಚಿಕೆ, ಆಸಕ್ತಿ , ಆಸೆ 

ಸೇರು 
ಮಠ ( ಬೆ) : ಶಿವಯೋಗಿಯ ಪಿಂಡ 

ಮಾನಿಸಮಕ್ಕಳು : ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು 
ಮಡಗು : ಅಡಗಿಸು, ಬೈಚಿಡು 

ಮಾಯದ : ಮಿಥ್ಯವಾದ, ವೃಥಾ 
ಮಡದಿ ( ಬೆ) :ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ 

ಮಾರಡೆ : ಮಾಯೆ , ಆಧಾರ, ಹಂಗು 

ಮಣಿಹ : ಕರ್ತವ್ಯ , ಉದ್ದೇಶ 
ಮಿಟ್ಟಿ : ಮಣ್ಣು 

ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಹಾಳು ( ಬೆ) : ದೇಹಧರ್ಮ 
ಮಿಳಿ : ಮಿಣಿ 

ವಳಿದು ನಿಜ ಉಳಿದ ನಿರ್ವಯಲು ಮೀ (ಮೀಯು) : ಸ್ನಾನಮಾಡು 

ಮಥನಲೀಲೆ : ವಾಗ್ವಾದ 
ಮೀನಕೇತನ : ಕಾಮದೇವ 

ಮದಾಳಿ : ಮದಿಸಿದ ದುಂಬಿ ಮೀಹ: ಸ್ನಾನ, ಜಳಕ 

ಮಂದು : ಗುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ? ಮುಂಡಧಾರಿ ( ಬೆ) : ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ 

ಚೌಕ, ತೋಟದ ನಡುಭಾಗ ಧರಿಸಿದವ 

ಮದುವಣಿಗ ( ಬೆ) : ೧. ಶರಣ, ಮುಂಡೆಯಾಗು ( ಬೆ) : ಸತಿಪತಿಭಾವ 

೨ . ಮಹಾಲಿಂಗ, ೩ . ಲಿಂಗಭಾವ | ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗು 

ಮನದ ಬಣ್ಣ ( ಬೆ) : ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದಣಕೇರಿಯ ಮೋಲ( ಬೆ) : ' ಪ್ರಾಜ್ಞೆ 

- ಭಾವನೆಗಳು ಎಂಬ ಜೀವ 

ಮನೆ ( ಬೆ) : ೧ . ಪಿಂಡ, ಮಾಯಾಪಿಂಡ ಮುಖ : ಭೂಮಧ್ಯ , ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ 

* ೨. ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಲ ಮುಗಿಲಗಲದ ಮೇಲುಕಟ್ಟು ( ಬೆ) : 

ಮನೆಯ ಕಟ್ಟು ( ಬೆ) : ದೇಹ ಧರಿಸು ಮಹದಾಕಾಶ 

ಮನೆಯೊಡನೆಯ ( ಬೆ) : ಜೀವಾತ್ಮ ಮುಗಿಲಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ ( ಬೆ) : ಜೀವಹಂಸ 
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ಮುಗಿಲು ( ಬೆ) : ೧ . ಮಿಥೈ ೨ . ಮಾಯೆ ಮೇಲುದಾಯದಲೊಬ್ಬ ಸತಿ ( ಬೆ) : 

ಮುತ್ತು : ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ 

ಮುತ್ತು ( ಬೆ) : ಮುಕ್ತಿ ಮೇಲುವೋ ( ಹೊದಕೆ ( ಬೆ) : ಆಚಾರ 

ಮುದ್ರ : ಮುಸುಕು, ಮುಚ್ಚಳ ಮೇಳಾಪ :ಕೂಡುವಿಕೆ ;ಸ್ನೇಹ, ಸಹವಾಸ 

ಮುಯ್ಯಾನು : ಹೆಗಲುಕೊಡು, ಮೆರೆಸು ಮೊಗೆ: ತೆಗೆ, ತುಂಬು 

ಮುರಿಸೋಲು, ಸೋಲಿಸು, ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮೊಗವ ತೊಳೆ ( ಬೆ ) :ರೇಚಕವನಾಚರಿಸು 

ಮೂಕೊರತಿ : ಮೂಗುಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡವಳು ಮೊಟೆ : ಗಂಟು 

ಮೂರನೆಯ ಭಿತ್ತಿ ( ಬೆ) : ಕಾರಣತನು ಮೊದಲು : ಅಸಲುಗಂಟು, ಮೂಲಧನ 

ಮೂರನೆಯ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ( ಬೆ) : ತೃಪ್ತಿ ಮೊರೆ : ಧನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ 

( ಭಾವ) ಲಿಂಗ 
ಮೊಲ ( ಬೆ) : ಜೀವಾತ್ಮ 

ಮೂರುಗಿರಿ ( ಬೆ) : ಸತ್ವ , ರಜ, ತಮವೆಂಬ 
ಮೊಲೆನೀರ ( ಬೆ) : ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು 

ಗುಣತ್ರಯಗಳು 
ಮೊಲೆನೀರ ಮೀ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದು 

ಮೂರುತತ್ತಿ ( ಬೆ) : ಶರೀರತ್ರಯ 
ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬು 

ಮೂರುದಿನ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾತೃ , ಜ್ಞಾನ, 
ಮೊಲೆಯಿಲ್ಲದ ಆವು( ಬೆ) : ಅಮೃತಬಿಂದು 

ಜೇಯವೆಂಬ ಸೋಪಾನ 
ವೆಂಬ ಕಾಮಧೇನು 

ಮೂರುಬಟ್ಟೆ ( ಬೆ) : ಜೀವತ್ರಯ 
ಮೊಳೆ ( ಬೆ) : ಶಿವಾನುಭಾವದ ವಿವೇಕದ 

ಮೂರುಬಟ್ಟೆ ( ಬೆ) : ಕರ್ಮ , ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ 

ಮಾರ್ಗಗಳು 
ಮೊಳೆದೋರು: ಮೊಳಕೆಯೊಡೆ 

ಮೂರುಬಾವಿಗಳು ( ಬೆ) : ಜೀವಾತ್ಮ 
ಮೋಟ: ಮೊಂಡಕೈಯವ, ಅಜ್ಞಾನಿ 

ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ 
ಮೌಕ್ತಿಕ : ಮುತ್ತು 

ವಿವಿಧ ಆತ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು 
ಮೃಗ ( ಬೆ) : i. ಜೀವ ii . ಮಾಯಾಮೃಗ 

ಮೂರುಬೀದಿ ( ಬೆ) : ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ' 

ಭವಿಷತ್ಕಾಲಗಳು 

ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ( ಬೆ) : ಜೀವತ್ರಯ 
ಯಂತ್ರವಾಹಕ : ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುವವ, 

ಮೆಲ್ : ತಿನ್ನು 

ಮೆಳೆ : ಪೊದೆ, ಕಂಟಿ ಯ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನ 

ಮೇಘವ : ಸಿಡಿಲು ಯೂಥ: ಸಮೂಹ 

ಮೇಣ ( ಬೆ) : ನಿರಹಂಭಾವ ಯೋಗವಟ್ಟಿಗೆ : ಯೋಗಪಟ್ಟಿಕೆ 

ಮೇರು ( ಬೆ) : i. ಮೂಲಹಂಕಾರ | 

i, ಚಿದಹಂಕಾರ iii , ಅಹಂಕಾರ ರಂಜನೆಯ ಭಂಡ ( ಬೆ) : ಬಹುವರ್ಣ 

iv. ಶಿವೋಹಂ ಭಾವ ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಸುಯಿಧಾನ ಪರಿಕರ 

ಮೇಲು : ರಹಸ್ಯ , ಮೂಲಭೇದ ರಂಭೆ ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ 

ಅಂಕುರ 

ಯ 

ಪರಶಿವ 



೫೩೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ರಕ್ಕಸಿಯ ಮನೆ ( ಬೆ) : ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ( ಬೆ) : ಅಂಗ 

ಶರೀರ ರುದ್ರ ಯೋನಿ( ಬೆ) : ನಿಜದ ಸುಷುಪ್ತಿಯ 

ರಗಟೆ : ಚಿಂದಿ, ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಸ್ಥಾನ 

ರಚ್ಚೆ : ನಿಂದ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಬಡಬಡಿಕೆ ರೂಹಿಲ್ಲದ ತಲೆ ( ಬೆ) : ನಿರವಯಜ್ಞಾನ 

ರಜ : ಕಸ, ಹೊಲಸು, ಧೂಳಿ ರೋಮಕೂಪ:ಕೂದಲಿನ ಬೇರು 

ರಜ ( ಬೆ) : ಪಿಂಡ 

ರಜತಗಿರಿ : ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಲಗುನ ಮಿಗುನ : ಲಗ್ನ ವಿಘ್ನು 

ರಜತ - ಹೇಮಗಿರಿ ( ಬೆ) : ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಲಘು : ಕೀಳು, ಕನಿಷ್ಠ 

ಅಹಂಕಾರಗಳು ಲಚ್ಚಣ : ಲಕ್ಷಣ, ಲಾಂಛನ, ಗುರುತು 

ರಣ ( ಬೆ) : ಲಯಕಾರ ಲಂದಣಿಗ : ಅಡಿಗೆಯವ 

ರಣವುಂಡ ಭೂಮಿ ( ಬೆ) : ಎಲ್ಲ 
ಲಾಕುಳ : ಸನ್ಯಾಸಿಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ದಂಡ 

ಲಾಂಛನ : ವೇಷ 
ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು 

ಲೀಯವಹ : ಅಡಗುವ 
ಆಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಂಡ, ದೇಹಭಾವ | 

ಲೆಂಕ : ಸೇವಕ, ದಾಸ 
ರತುನ ( ಬೆ) : ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನರತ್ನ 

ಲೆಪ್ಪ : ಲೇಪಿಸುವುದು, ಹಚ್ಚುವುದು 
ರಥ ( ಬೆ) : i. ಶಿವಭಕ್ತಿ ii .ದೇಹ 

ಲೋಯಿಸರ : ಲೋಳೆಸರ 

ರಥದ ಅಚ್ಚು ( ಬೆ) : ದೃಢನಿಶ್ಚಯ 

ರಥದ ಕೀಲು ( ಬೆ) : ದೇಹವು 
ವ : ೧. ವಾಯು ೨ . ಪರಮಹಂಸ 

ನಿರ್ವಯಲಾಗುವ ರಹಸ್ಯ , 
ವಜ್ರ : ೧. ಶಿವತತ್ವ ೨. ಅಭೇದ್ಯ ಜ್ಞಾನ 

ಪ್ರಾಣವಾಯು 
ಶಕ್ತಿ 

ರವಿ ( ಬೆ) : i, ಮಹಾಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ವಯೋಗಿ ( ಬೆ) : ಶಿವಯೋಗಿ 

- ii , ಸುಜ್ಞಾನ | 
ವರಮುಖಿಯಾಗು : ವರವನ್ನು ಬೇಡು 

ರವಿಯ ರಥ ( ಬೆ) : ಸುಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾದ ವರ್ಣಕ : ಹಾಡುಗಬ್ಬ 

ಶಿವಭಕ್ತಿ ವರ್ಮ : ಯುಕ್ತಿ , ಯುದ್ದ ಕವಚ 

ರಶ್ಮಿ : ಕಿರಣ ವಸುಧಾಜಾತ : ಗಿಡ 

ರಸ ( ಬೆ) : ಪರಮಾನಂದ ಜಲ, ಲಿಂಗರಸ ವಸುಧೆ ( ಬೆ) : ಪ್ರಥ್ವಿತತ್ರಾಂಶವಾದಕಾಯ 

ರಸದ ಬಾವಿ ( ಬೆ) : 1, ತಮೃತಕುಂಭ ವಸುಧೆಯಾಕೃತಿ ( ಬೆ) : ಜೀವನಮಿಥ್ಯಾ 

ii, ಶಿವಯೋಗಿಯ ಮನ ಪಿಂಡ 

ರಾಶಿವಾಳ : ಜೀವರಾಶಿಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ವಸ್ತುಕ : ಚಂಪೂಕಾವ್ಯ 

ರುದ್ರ ( ಬೆ) : i, ತಮೋಗುಣ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಾಕು : ಮಾತು 

ರುದ್ರತತ್ವ ii , ಶಿವಾಹಂಕಾರ ವಾಮಭಾಗ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ 

iii, ಕಾರಣತನು ವಾಯ : ವೃಥಾ, ಶೂನ್ಯ , ಮೋಸ, ಹಟ? 



ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ 

ಸಿದಿಗೆ 

ವಾಯು ಅನಲನಸಂಚ ( ಬೆ ) : ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ವೃಷಭ ಮುಟ್ಟದ ಹಯನು ( ಬೆ) :ಶಿವಭಕ್ತಿ 

ಗಳೆರಡರಕೂಟ- ತನುವಿಗೆ ಇದೇ ಸಂಗರಹಿತವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ 

ಆಧಾರ ಸುರ ಧೇನುವಿನಿಂದಾದ ವಿವೇಕವೆಂಬ 

ವಾರಿಕಲ್ಲು : ಆಲಿಕಲ್ಲು , ಆಣೆಕಲ್ಲು ನವನೀತ 

ವಾರಿಧಿ ( ಬೆ) : ಅನುಭವವೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯವಹರಣೆ : ಎಡೆಯಾಟ 

ವಾಸುದೇವ ( ಬೆ) : ಪರಶಿವ 
ವ್ಯ ( ಬೆ) ವಹಾರಿ : ಜೀವ 

ವಾಳಾವಳಿ : ಆಡಂಬರ, ಮನಸ್ಸಿನಉದ್ವೇಗ ವಾಧ ( ಬೆ) : ಕಾಮನೆಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ, 

ವಿಗಡ : ವೀರ, ಭವ್ಯ , ಸುಂದರ - ಶರಣ 

ವಿಗುರ್ಬಣೆ : ಅಂಜಿಕೆಯುಂಟುಮಾಡುವ 

ವಸ್ತು , ಸಂಗತಿ 
ಶಶಿ ( ಬೆ) : ಇಡಾನಾಡಿ , ಚಂದ್ರನಾಡಿ 

ವಿದ್ರುಮ : ಹವಳ 
ಶಶಿವದನೆ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ 

ವಿದ್ರುಮ ( ಬೆ) : ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಕುರುಹು 
ಶಶಿವಂಶ ( ಬೆ) : ಪರಮರಾಂತಿ 

ವಿಭ್ರಾಂತಿ : ಭ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದುದು 
ಶಾಖಪಾಕ : ನಂಜಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು 

ವಿಭೂತಿ( ಬೆ) : ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಗೆಮೂಲವಾದ 
ಉಣ್ಣುವ ಪದಾರ್ಥ 

ಚಿದ್ವಿಭೂತಿ 
ಶಾಖೆ ( ಬೆ) : ಅನಾತ್ಮ ತತ್ವವಾಸನೆ 

ವಿಮಾನ : ಹೆಣ ಒಯ್ಯುವ ಮಂಟಪ, 
ಶಿ ( ಬೆ) : ರುದ್ರ 

ಶಿಖರಿ : ಶಿಖರವುಳ್ಳದ್ದು , ಪರ್ವತ 
ವಿಮಾನ ಹೊರು ( ಬೆ) : ಲಿಂಗೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಶಿಖಾಗ್ರ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ತೂರ್ಯ 
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆ 

ವಿರಿಂಚಿ : ಬ್ರಹ್ಮ 
ಸ್ಥಾನ 

ಶಿತಾಳ ( ಶೀತಾಳ, ಸೀತಾಳ ) : ತಣ್ಣನೆಯ 
ವಿಸಂಚ : ಚಾಂಚಲ್ಯ ,ದ್ರೋಹ 

ವಿಷ್ಣು ( ಬೆ) : 1, ಸಾತ್ವಿಕಗುಣಸಂಬಂಧ 

ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ , i, ಸತ್ವಗುಣದ ಸ್ಥಿತಿ, 
ಶಿವದಾನ : ಮಜ್ಜಿಗೆ 

iii . ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ 
ಶಿವದಾರ ( ಬೆ ) : ಅನುಭಾವ ಸ್ವಾನುಭಾವ 

iv .ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ 
ಸೂತ್ರ 

ವಿಹಂಗ : ಪಕ್ಷಿ 
ಶಿವಾಲಯ ( ದೇಗುಲ) ( ಬೆ) : ಚಿಪ್ಪಿಂಡ 

ವೆಜ್ಜ : ರಂಧ, ತೂತು ಶಿಶು : ಶಿಷ್ಯ , ಬಾಲಕ 

ವೇದಪುರ ( ಬೆ) : ನಾದವೆಂಬ ಪಿಂಡ ಶಿಶು ( ಬೆ) : ಜೀವ, ಚಿಲ್ಲಿಂಗ, ಶರಣ 

ವೇಧಿಸು : ಭೇದಿಸು, ನಾಟು, ತಾಕು ಶೂನ್ಯ - ನಿಶೂನ್ಯ ( ಬೆ) : ಜೀವ- ಪರಮರು 

ವೈಭೋಗ: ವೈಭವವನ್ನು ಶೂಲ ( ಬೆ ) : ಶಿವಜ್ಞಾನ 

ಅನುಭವಿಸುವಿಕೆ ಶ್ರವ ( ಸಂ . ಶ್ರಮ ) : ಸಾಧನೆ , ಅಭ್ಯಾಸ 

ವೃಕ್ಷವಿಲ್ಲದ ದಳ ( ಬೆ) : ದೇಹಭಾವವಿಲ್ಲದ ಶ್ರಾವಕ : ಜೈನಗೃಹಸ್ಥೆ 

ನಿರ್ದೆಹ ಶ್ರೀಶೈಲದಉದಕ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವ 

ವೃಷಭ ( ಬೆ) : ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸುರಧೇನು ಪರಮಾಮೃತ 

ನೀರು 
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ದೃಷ್ಟಿ 

ಶೇಷ: ಕಫ ಸದಮದಗಜ : ಮದವೇರಿದ ಆನೆ 

ಸನ್ನಹಿತವಾಗು:ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರು 

ಸಂಕಲೆ ( ಶೃಂಖಲೆ) : ಬಂಧನ , ಬೇಡಿ ಸನಿಯನ್ನ : ಶನಿಯಂತಹ 

ಸಂಚ : ರಹಸ್ಯ , ಸಂಚಯ , ಗುಂಪು, ಸನುಮತ : ಸಮ್ಮಾತ, ಸಿದ್ದಾಂತ 

ಕೂಟ, ಸಂಬಂಧ ಸಬ ( ಸಂ . ಶವ) : ಹೆಣ 

ಸಂಚ : ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಯ , ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಬ ( ಬೆ) : ಸತ್ , ಸತ್ಯ 

ಸಂಚಹ ತಲೆ ( ಬೆ ) : ಸುಜ್ಞಾನ ಸಮಯ : ಒಂದುಮತವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವ 

ಸಂಚದ ನೋಟ( ಬೆ) : ಮೂಲಜ್ಞಾನ ಜನರ ಗುಂಪು, ಪಂಗಡ, ಧರ್ಮ 

ಸಮವೇಧಿಸು : ಸಮರಸವಾಗು, ಕೂಡು 

ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಬೇರು ( ಬೆ) :ಮೂಲಜ್ಞಾನ ಸಮೆ : ಸವೆಸು,ತೇಯು 

ಸಂತ ( ಸಂ . ಶಾಂತ) : ಸರಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಯ : ಸ್ವಯಂ, ಸಮ , ನಿತ್ಯವಾದುದು 

ಸಂದ : ಪ್ರಸಿದ್ದ , ಹೊಂದಿದ, ಮರಣಿಸಿದ ಸಯ ( ಬೆ) : ನಿತ್ಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

ಸಂದಣಿ : ಗುಂಪು, ಹೊಂದಿಕೆ, ಸಡಗರ ಸಯದಾನ ( ಬೆ) : ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾರ್ಥ 

ಸಂದಳಿ (ಸಂದು + ಅಳಿ ) :ಸಂದಿಲ್ಲವಾಗು, ಸಯ ( ಯಿ ) ದಾನ : ಪಾಕ ಪದಾರ್ಥ, 

ಒಂದಾಗು * ನೈವೇದ್ಯ ವಸ್ತು . 

ಸಂದಿಕ್ಕು : ಹುರಿಮಾಡು ಸಯಿಧಾನ ( ಬೆ) : ಸಂಸ್ಕಾರ 

ಸಂದಿರು : ಕೂಡಿರು ಸರ : ಸ್ವರ, ಉಸಿರು, ಬಾಣ, ಓಂಕಾರ 

ಸಂದಿಲ್ಲದಕಾಲು ( ಬೆ) , ಸದಾಚಾರ ವರ್ತನೆ ಸರ , ಸ್ವರ ( ಬೆ) : ಪ್ರಣವ (ಘೋಷ) . 

ಸಂದು : ಬಿರುಕು, ಭೇದ, ಛಿದ್ರ - ಸರಿದೊಡಕು : ಬಗೆಹರಿಯದ ತೊಂದರೆ 

ಸಂದು ಹೋಗು: ಸಾಯು ಸರ್ಪ ( ಬೆ) : ೧. ಅಧಃ ಕುಂಡಲಿನಿ, 

ಸಂಪುಟ : ಮುಚ್ಚಳವುಳ್ಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಮೇಳ ಮನಸ್ಸು ೨ . ಶಿವಯೋಗಿಯ 

ಸಂಬಳ ಗುಂಡು : ಪ್ರಯಾಣಕಾಲದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದಮೂಲಕುಂಡಲಿ 

ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಗಂಟು ಸರ್ಪನ ಹೇಳಿಕೆ ( ಬೆ) : ಆಧಾರಚಕ್ರ 

ಸಕೀಲ : ಮರ್ಮ, ರಹಸ್ಯ , ಕೀಲದಿಂದ ಸರ್ಪಿಣಿ ( ಬೆ) : ಆಧಾರಶಕ್ತಿ 

ಕೂಡಿದ್ದು , 
ಸರೋವರ ( ಬೆ) : ಅಮೃತಸಾಗರ, ಮನಸ್ಸು 

ಸಕುತಿ : ಆಸಕ್ತಿ ಸಲ್ಲು : ಬಳಕೆಗೆ ಬರು 

ಸತ್ತಿಗೆ ( ಸಂ . ಛತ್ರಿಕಾ):ಕೊಡೆ ಸಸಿ ( ಬೆ) : ಕಾಮವಿಕಾರ 

ಸತ್ತ ಕೋಳಿಎದ್ದು ಕೂಗು( ಬೆ) : ಪ್ರಣವ ಸಸಿನ :ಕ್ಷೇಮ, ಲೇಸು 

ನಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮು ಸಾರಕ್ಕೆ : ಸಮೀಪಕ್ಕೆ 

ಸತ್ಯಮೃಗ: ದೇಹಭಾವವಳಿದು ಶಿವಭಾವ ಸಾರಾಯ : ಸಾರ , ತಿರುಳು, ತತ್ವ , 

ಪಡೆದ ಜೀವ ಉತ್ತಮಾಂಶ 

ಸತ್ಯಲೋಕದ ಅಗ್ಗವಣಿ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಬಂಧ 

ರಂಧ್ರದ ಅಮೃತರಸ ಸಂಗಿ : ' ಶ್ರಂಗಿ' ಎಂಬ ವಿಷದ ಜಂತು 



ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ ೫೩೩ 

ಸಿಂಹ ( ಬೆ) : ನಿರಹಂಕಾರ, ಸುಜ್ಞಾನ ಸೂಸಲ :ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಹೆರಕಲ, ಎಳ್ಳ 

ಸಿಡಿಲ ಬಣ್ಣ ( ಬೆ): ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಆವರಣ ಸೂಸಲ 

ಸಿಡಿಲು ( ಬೆ) : ಮಹಾಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸೂಳೆ ( ಬೆ) : ಮಾಯೆ , ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ 

ಸಿತ : ಬಿಳಿದು, ಕರ್ಪುರ | ಸೆಜ್ಜೆ ( ಬೆ) : ಮನ, ತನುವೆಂಬ ಸೆಜ್ಜೆ 

ಸಿನೆ : ಶೂನ್ಯ ಸೆಜ್ಜೆ ( ಸಂ . ಶಯ್ಯಾ) : ಲಿಂಗದ ಕರಡಿಗೆ 

ಸಿರಿ ಶೈಲ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಸೆಣಸು : ಹೋರಾಡು, ಮತ್ಸರಿಸು 

ಸೀರೆ ( ಬೆ) : ಕರ್ಮಪಾಶ ಸೆಟ್ಟ ( ಬೆ) : ಶರಣ 

ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲದವ್ಯಾಧ( ಬೆ) : ಭ್ರಾಂತವ್ಯಾಪಾರ ಸೆರಗು ( ಬೆ) : ಪೂರ್ವಾಚಾರ 

ಆಳಿದ ಶರಣ ಸೇದೆಯ ಬಾವಿ ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ 

ಸುಪ್ಪಾಣಿ : ಶುಭ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಸವುಳ್ಳ ನಾಳಂಗಳು 

ವಿಶೇಷ ಸೈವೆರಗಾಗು : ಬೆರಗಾಗು, ತಲ್ಲೀನವಾಗು 

ಸುಮಾ ನ ( ಸುಮಾನ, ಸುಮನ) : ಸುಖ , ಸೊಪ್ಪಡಗು : ಶಾಂತವಾಗಿರು, 

ಆನಂದಿತ ಮನ ಸೊಪ್ಪಳಿ : ವಿನೀತವಾಗು ; ಆಸರಳಿ , 

ಸುಯಿಧಾನ : ಪರಿಕರ, ಸಾಮಗ್ರಿ , - ಸೊರಗು 

ಶುದ್ಧಾಹಾರ , ಸುವಿಧಾನ ಸೊಮ್ಮು : ಸ್ವತ್ತು , ಒಡವೆ 

ಸುರಪತಿಯ ಗಜ ( ಬೆ) : 'ಸೋಹಂ' ಎಂಬ ಸೋಲು : ಮಾತು 

ಗಜ ಸೋಮ: ೧ . ಇಡಾನಾಡಿ ೨. ಶಕ್ತಿ 

ಸುರಾಳ ( ಬೆ) : ಸಾಕಾರ, ಸಗುಣ , ಸಕಲ ಸೋರುಮುಡಿ : ಉದ್ದವಾಗಿ ಜೋತು 

ಸುವರ್ಣ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಪಕಾಶ ಬಿದ್ದ ಹೆಳಲು .. 

ಸುವಿಧಾನವ ಮಾಡು : ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಸೋರುಮುಡಿಯಾಕೆ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ 

ಸುಷುಮ್ಮನಾಳದ ಸುಯಿಧಾನ : ಪಶ್ಚಿಮ ಸೋರೆ: ವಿಷದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 

ಯೋಗ ಸೋವು: ಅಟ್ಟು , ಓಡಿಸು 

ಸುಳಿಯಲಿಲ ದ ಮಗ ( ಬೆ) : ಸಜೀವ ಸ್ಥಲವಿಡು : ನಿಲವನ್ನು ಅರಿ, ನಿರ್ದೆಶಿಸು, 

ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಳ ( ಬೆ) : ಸುಷುಮ್ಮನಾಳ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸು 

ಸೂಡು : ಧರಿಸು ಸ್ಥಲವಿಡು ( ಬೆ) : ಗುರುತಿಸು, ತಿಳಿ 

ಸೂನೆಗಾರ : ಕಟುಕ,ಕೊಲೆಗಡುಕ ಸ್ವರ ಹುಳ್ಳಿ ( ಬೆ) : ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಪ್ರಾಣವಾಯು 

ಸೂಜ ( ಬೆ) : ೧. ಅನುಭವವೆಂಬ ಸೂಜಿ ಸ್ವಯ : 'ಸ್ವಯಂ' ತಾನು, ಶಿವೋಹಂ" 

೨. ಶಿವಾನುಭವ ಸೂತ್ರವನ್ನು 

ಪವಣಿಸುವ ಮನ ಸ್ವಯಲಿಂಗ: ತಾನೇ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವಾದವ 

ಸೂರ್ಯ( ಬೆ) : ಪಿಂಗಳನಾಡಿ , ಶಿವ, ಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವಯವಾಗು : ಸಾಧ್ಯವಾಗು 

ಸೂಸಕ : ಹಣೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಆಭರಣ ಸ್ವರ : ಪ್ರಾಣತತ್ವ , ಪರಶಿವತತ್ವ 

ಭಾವ 
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ಸ್ವರವ ಹಿಡಿ : ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಹರಿಗೋಲು( ಬೆ ) : ದೇಹ 

ನಿರೋಧಿಸು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹರಿಗೋಲನೇರುವರು ( ಬೆ) : ಸಕಲ 

ಮಾಡು ಕರಣಂಗಳು 

ಸ್ಟಾಣು: ಕೊರಡು, ಶಿವ, ಗಿಡದ ಬೊಡ್ಡೆ ಹರಿನುಡಿ : ಸಂಭ್ರಮದ ಮಾತು , ವಾಗ್ನರಿ 

ಸ್ವಾಯತ : ತನ್ನದಾಗಿ ಬಂದ, 
ಹರಿಯ ಬಾಯ ಹಾಲು ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ 

- ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ , ಅಳವಟ್ಟ - ದಲ್ಲಿಯ ಶಿವಾಮೃತ 

ಹರವರಿ : ತಿರುಗಾಡು 

ಹಂಜರ ( ಬೆ) : ೧. ಆಕಾಶ ೨. ಚಿಪ್ಪಿಂದುವಿನ ಹರಿವಾಣ : ತಟ್ಟೆ , ತಳಿಗೆ 

ಅರಿವು ಹರಿಹ ಕೋಟಿ: 

ಹಂದರ ( ಬೆ) :ಜೇಯವೆಂಬ ಅತೀತಸ್ಥಾನ 
ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡುಕೋಟಿ 

ಹಂದೆ : ಹೇಡಿ 
ಹರು : ಹರವು, ವಿಸ್ತಾರ 

ಹರಿಹಚು ಮಾಡು : ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡು 
ಹಗರಣ : ಇಂದ್ರಜಾಲ, ವ್ಯರ್ಥಮಾತು, 

ಹರೆ : ಚದರು , ತಮಟೆ, ಹಲಗೆ 
ಬಡಬಡಿಕೆ 

ಹಲವು ಫಲ ( ಬೆ) : ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು 
ಹಗಿನ ( ಬೆ) : ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂಸಾರ | 

ಹಲ್ಲಣ ( ಸಂ . ಪಲ್ಯಯನ) : ಜೀನು, ಥಡಿ 

ಹಲ್ಲಣ ( ಬೆ) : ದೇಹಭಾರ 
ಹತ್ತು ( ಬೆ) : ೧. ದಶವಾಯು ೨. ದಶನಾಳ 

ಹವಣು : ಅಳತೆ, ಹದ 

೩ . ದಶೇಂದ್ರಿಯ ೪. ದಶ ವಿಷಯ 
ಹಸಿಯ ಬಿಸಿಲು ( ಬೆ) : ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪ್ರಭೆ 

ಹತ್ತು ಕಾಯಿ ( ಬೆ) : ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯ 
ಹಸು ( ಬೆ) : ಜೀವನವೆಂಬ ಪಶು 

ದಶಗುಣಗಳು 
ಹಸೆ ( ಬೆ) : ಸದಾಚಾರಸಯೆಯೆಂಬ 

ಹತ್ತು ಕೇರಿ ( ಬೆ) : ದಶನಾಳ 
ಆಧಾರಸ್ಥಲ 

ಹತ್ತು ಬಣ್ಣ ( ಬೆ) : ದಶವಾಯು ಹಳೆಕಾಲದ ಪುರುಷ ( ಬೆ) : ಶರಣ 

ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದಗಿಡ( ಬೆ) : ದಶವಾಯುಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಪ್ರವಾಹ . 

- ಬದ್ದವಾದ ದೇಹ ಹಾಲು ( ಹಯನ) ಕರೆಯಬಲ್ಲವ ( ಬೆ) : 

ಹತ್ತು ಲೋಕ( ಬೆ) : ದಶವಾಯುಗಳು ಶಿವಯೋಗಿ 

ಹತ್ತು ಶಾಖೆ ( ಬೆ) : ದಶನಾಳಗಳು ಹಾಸು : ಹಾಸಿಗೆ 

ಹದಿನಾರು ( ಬೆ) : ಚಿದಂಶಕ ಹಾಳು : ಭೂಮಿ, ಹೋಲ 

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಾಯಿ ( ಬೆ) : ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಿಮಪುರ ( ಬೆ) : ಶಾಂತಿರೂಪವಾದ ಕಲಾ 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಿಂಡ 

ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಥಾನದಕೀಲ ( ಬೆ) : ಪ್ರಾಣ ಹುಂಡನೆ ಮಾಡು : ವೇಷಾಡಂಬರ ಮಾಡು 

ವಾಯು ಹುಗುಳು : ಬೊಕ್ಕೆ, ಗುಳ್ಳೆ 

ಹದ್ದು ( ಬೆ) : ಪರಮಹಂಸ, ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಡಗಿದ( ಬೆ) : ಜನನವಿರಹಿತ ಶಿವಜ್ಞಾನ 

ಹಯನಾಗು : ಹಾಲುಕೊಡು - ಹುಟ್ಟು ( ಬೆ) : ೧. ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ 

ಹರಿ : ಓಡು, ಚಲಿಸು, ಮುಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗು ೨ . ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ 



ಕಠಿಣ ಪದಕೋಶ 
೫೩. ೫ . 

ಹುಟ್ಟು ಬಂಜೆಯ ಮಗ ( ಬೆ) : ಆತ್ಮ ಹೊಟ್ಟು ಜಾಲ ( ಬೆ) : ದೇಹಭಾವ 

ಹುತ್ತ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಹೊಡಕಟ್ಟು : ತಡೆ 

ಹುದುಗು : ಅಡಗು, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರು ಹೊಡವಡು ( ಪೊಡಮಡು) : ನಮಸ್ಕರಿಸು 

ಹುಯ್ಯಲು: ಬೊಬೈ, ಮೊರೆ ಹೊಡೆಗಿಚ್ಚು : ಹೊಡೆಯುವ ಬೆಂಕಿ 

ಹುಲ್ಲೆ ( ಬೆ) : ಜೀವ, ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಹೊತ್ತಾರೆ : ಬೆಳಗು, ಮುಂಜಾನೆ 

ಹರಿಣಿ ಹೊದಕುಳಿ : ಸಂತಾಪ, ದುಃಖ ,ನೋವು 

ಹುಳ್ಳಿ : ಎರವಲು, ಸೌದೆ ಹೊದ್ದು : ಹೊಂದು, ಸಮೀಪಿಸು, 

ಹುಳ್ಳಿ ( ಬೆ ) : ಜೀವ ಆಶ್ರಯಿಸು, ಮುಟ್ಟು , 

ಹೂದಂಬಲ : ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದೋರು 

ನಡೆಯುವ ವಿಳ್ಯ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯ ಹೊಂದು : ಸಾಯು 

ಹೂಸು: ಹಚ್ಚು , ಸವರು, ತೊಡೆ ಹೊನ್ನು : ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ , ಬಂಗಾರ 

ಹೂಳದ ಹಣ್ಣು ( ಬೆ) : ಮಾಯಾಯೋನಿ ಹೊರಜೆ : ಹಗ್ಗ 

ಎಂಬ ಭವರೋಗ ಹೊರೆ : ಸಮೀಪ, ಭಾರ, ಕಾಪಾಡು, 

ಹೆಂಗೂಸು ( ಬೆ) : ಮಾಯೆ ಮೋಸ, ದೋಷ 

ಹೆಂಡತಿ ( ಬೆ) :ಶಿಷ್ಯ , ದೇಹಧರ್ಮ, ಶರಣ ಹೋಲಬು : ದಾರಿ, ರೀತಿ 

ಹೆಡತಲೆ ( ಬೆ) : ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಹೋಲಿಗೆ ( ಬೆ) : ಮಿಥ್ಯಾಭಾವದ ಹೊಲಿಗೆ 

ಹೆಣನುಂಡುಹೋಗು: ಹಾಳಾಗು, ಹೊಲೆಗೇರಿ ( ಬೆ ) : ತನು 

ನಾಶವಾಗು ಹೊಸತಡು : ಬಲಿಕೊಡು, ರಂಗುಮಿಶ್ರಿತ 

ಹೆಣಹೋಗು: ಸಾವುಒದಗು, ಹೆಣ ಎತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನರ್ಪಿಸು 

ಹೆತ್ತತಾಯಿ ( ಬೆ) : ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ ಹೊಸೆ : ಕಡೆ, ಮಥಿಸು 

ಹೆರದಗೆ : ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಹೊಳ್ಳಾಗು : ಬರಿದಾಗು, ವ್ಯರ್ಥವಾಗು 

ಹೆರಸಾರು : ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಹೋತ: ಹೋಲಿಕೆಯಾದ 

ಹೆರೆಹಿಂಗು : ನಾಶವಾಗು ಹೋಮಾತು : ಅಲ್ಲ ದಮಾತು 

ಹೆಳವ ( ಬೆ) : ಶರಣ ಹೋಯಿತ್ತೆ : ಹೋದುದೆ 

ಹೆಡೆ ( ಬೆ) : ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ 
ಹೊರಟೆ : ಹೋರಾಟ 

ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ( ಬೆ) : ಸಂಸಾರಮಾರ್ಗ ಹೋರು: ಹೋರಾಡು, ಬಿರುಕು, 

ಹೇಮಾದ್ರಿ : ಬಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟ ಗುದ್ದು 

ಹೇಳಿಗೆ : ಹಾವಿನ ಬುಟ್ಟಿ , ಬುಟ್ಟಿ ಹೋಹಬಟ್ಟೆ ( ಬೆ) : ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗ 

ಹೇಳಿಗೆ ( ಬೆ) : ಸಂಕಲ್ಪವೆಂಬ ಬುಟ್ಟಿ ಹೃದಯಕಂದ ( ಬೆ) : ಮೂಲಾಹಂಕಾರ 

ಹೊಗಳತೆ : ಹೊಗಳಿಕೆ 



ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ 

( ಅಂಕಿ ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) 

೨೭೦ 

೨೨೯ 

ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲುತೃಣ ಭಸ್ಮ ೨೬೮ 

ಅಂಗಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಶನಕ್ಕೆ ನೆರೆದು ೩೫೬ ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಿದುದುವೊ 

ಅಂಗದ ಕಳೆಯಲೊಂದು ಲಿಂಗವ ೧೮೩ ಅಗ್ನಿಯ ಒಡಲೊಳಗೊಬ್ಬ ೩೨೨ 

ಅಂಗದ ಕೊನೆಯ ಮೇಲಣಕೋಡಗ ೩೧ ಅಗ್ನಿಯ ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಉದಕವ 

ಅಂಗದ ಧರೆಯ ಮೇಲೆಮೂರು ೬೧೮ 
ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದ ರಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ೧೨೧ 

೪೯೮ 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ೩೧೦ ಅಘಟಿತ ಘಟಿತನೆ 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವರತು 
ಅಚಲ ಸಿಂಹಾಸನವನಿಕ್ಕಿ ೧೯೬ 

೩೦೮ 

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ೪೧೦ 
ಅಚ್ಚ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಚ್ಚ ಪ್ರಸಾದಿ ೧೬೯ 

ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ . ೪೬೦ 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸುಖ ೨೦೪ 
ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವಂಗೆ ಅರಿವು ೫೧೮ 

ಅಂಗದೊಳಗಣ ಸವಿ ಸಂಗದೊಳಗಣ ೬೯೩ 
ಅಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು ಓಡಿತ್ತೊಂದು ೫೪ 

ಅಂಗಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ ೫೪೦ ಅಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ೬೮೫ 

ಅಂಗವಿಲ್ಲಾಗಿ ಅನ್ಯಸಂಗವಿಲ್ಲ ೩೦೩ ಅಡವಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ೨೨ 

ಅಂಗೈಯೊಳಗಣ ನಾರಿವಾಳದ ಸಸಿ ೬೭೧ . ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಕಳ್ಳರು 
೩೩ 

ಅಂಗೈಯೊಳಗಣ ಸಿಂಹಾಸನ ೫೯೮ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತೊಳೆದು ಕುಡಿವಡೆ ೫೨೦ 

ಅಂಡಜವೆಂಬ ತತ್ತಿಯೊಡೆದು ೧೩ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ೭೭ 

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಯ 
ಅತಿರಥಸಮರಥರೆನಿಪ ೫ರ್೪ 

ಅಂತರಂಗ ಸನಿಹಿತ ಬಹಿರಂಗ ೩೦೭ ಅತ್ತಲಿತ್ತಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ 

ಅಂಬರದೊಳಗೊಂದು ಅಡವಿ 
ಅದ್ಭುತವೆಂಬ ಪಿಶಾಚಿ ೧೫೦ 

ಅದೈತನ ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗೆ ೫೯೭ 
ಅಂಬರವಿಲ್ಲದ ಮೇರು 

ಅದೈತವ ನುಡಿದು ಅಹಂಕಾರಿಯಾದೆ ೮೫ 
ಅಂಬುಧಿ ಉರಿಯಿತ್ತು ೨ರ್೪ 

ಅನಲನಾರಣ್ಯದೊಳಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ೧೫೧ 

ಅಕ್ಕಟಾಜೀವನ ತ್ರಿವಿಧವೆ ೧೪೧ ಅನಾದಿಯ ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅಕ್ಷರದಲಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿ , ೬೪೨ ಅನುಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಲಿಂಗ ೧೭೦ 

ಅಕ್ಷರವ ಬಲ್ಲೆನೆಂದು ಅಹಂಕಾರ ೬೯ ಅನ್ಯರಜವ ಸೋಂಕದೆ ೧೩೭ 

ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ೫೫೩ ಅಪರಿಮಿತ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ೪ರ್೯ 

ಅಗ್ನವಣಿ, ಪತ್ರೆ , ಧೂಪ ದೀಪ ೧೧೮ ಅಪುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಘಟ ೨೬೨ 

ಅಗ್ನಿಗೆ ತಂಪುಂಟೆ : ವಿಷಕ್ಕೆ - ೧೩೪ ಅಮರದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ೫೧೬ 

೪೧೪ 

೫೦೪ 

೩೧೯ 

೫೭೬ 

೨೯೧ 



ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ೫೩೭ 

೨೭೭ 

೫೮೮ 

೬೫೧ 

೬೨೫ 

ಅಮರಾವತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ೧೩೩ ಆ 

ಅಮೃತ ಸಾಗರದೊಳಗಿರ್ದು ೧೦೩ ಆಕಾರ ನಿರಾಕಾರವೆಂಬೆರಡೂ ೩೫೯ 

ಅಮೃತ ಸೇವನೆಯ ಮಾಡಿ ೪೫೬ ಆಕಾಶದ ಬೀಜ ಅಗ್ನಿಯಲೊದಗಿ ೫೯೦ 

ಅಯ್ಯಾ ಜಲಕೂರ್ಮಗಜ ಆಕಾಶವ ಕಪ್ಪೆ ನುಂಗಿದ 

ಅಯಾ ನೀನು ನಿರಾಳ ನಿರ್ಮಾಯ ೮ ಆಕಾಶವ ನುಂಗಿದ ಸರ್ಪನ ಆಕಾಶವ ನುಂಗಿದ ಸರ್ಪನ 

ಅಯ್ಯಾ ನೀನೆನಗೆ ಗುರುವಪ್ಪಡೆ ೫೩ ಆಗದಂತೆ ಆದೆನು ೫೩೬ 

ಅರಗಿನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರಿ ೪೧೮ 
ಆಗಮಪುರುಷರಿರಾ ನಿಮ್ಮ ೧೧೩ 

ಅರಗಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯನುರಿ ಕೊಂಡಡೆ ೩೦ 
ಆಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಸಾವ ೫೦೩ 

ಅರಸಲಿಲ್ಲದ ಘನವ 
ಆಚಾರವರಿಯದೆ ವಿಭವ 60 

ಅರಳಿಯ ಮರದ ಮೇಲೆ ೨೦೮ 
ಆಡಂಬರದೊಳಗಾಡಂಬರ ೨೪ 

ಅರಿದರಿದು ಅರಿವು ಬಂಜೆ 

ಅರಿದರಿದು ಅರಿವು ಬರುದೊರೆ ೧೮೫ 
ಆಡಾಡ ಬಂದಕೊಡಗ ೫೫೫ 

ಅರಿದು ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ 
೬೨೫ ಆಡುತಾಡುತ ಬಂದಕೊಡಗು ೫೪೩ 

ಅರಿದೆನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು ೬೩ ಆಡು ಮಂದಗಿರಿಯ ಕೋಡು ೨೮೪ 

ಅರಿದೆವರಿದೆವೆಂಬಿರಿ ೩೬೨ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಒಂದಾದಂದು ೩೦೯ 

ಅರಿದೆಹೆನರಿದೆಹೆನೆಂದಡೆ ೬೦೦ ಆದಿ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಂದು ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ೫ 

ಅರಿಯದಂತಿರಲೊಲ್ಲದೆ ೫೧೭ ಆದಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವ ೫೧೦ 

ಅರಿವರತು ಬೆರಗು ಹತ್ತಿತ್ತು ೬೬೦ ಆದಿಪುರ ವೇದಪುರ ಹೇಮಪುರ ೪೫೨ 

ಅರಿವಿನ ಕುರುಹಿದೇನೊ ಆದಿಯನರಿಯರು ಅನಾದಿಯ ೩೫೭ 

ಅರಿವಿನ ಬಲದಿಂದ ಕೆಲಬರು 
ಆದಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಶರಣ ೬೧ 

ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ 
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನುತ್ಪತ್ಯವಾದ ೯೨ 

ಅರಿವಿನೊಳಗೊಂದು ಮರವೆ ೫೮೨ 
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವದಾರವ ಕಡೆ ೫೯೫ 

ಅರಿವು ಅರಿವು ಎನುತ್ತಿಪ್ಪಿರಿ ೪೭೫ . 
ಆದಿಯಶರಣನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆಯ ೩೯೫ 

ಅರುವೆಯನು ಒಂದು ವರಳೆ ಕೊಂಡರೆ ೬೦೨ 
ಆದಿಯಾಧಾರ ತನುಗುಣ ೪೭೭ 

ಅರೆಯ ಮೇಲಣ ಹುಲ್ಲೆಗೆ ೫೫೭ 

ಆದಿಯಾಧಾರ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ 
ಅರ್ಕನ ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ 

೪೩೭ 

ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಿ 
ಆದ್ಯರ ವೇದ್ಯರಲ್ಲ 

ಅವಿರಳವಿಟನ ಮದುವೆಗೆ ೬ ೨೮ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವನು ಸ್ವಾಯತ ೨೮೩ 

ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲದ ಮೇಲಿಪ್ಪ ೧೪೨ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾಯತ ೨೦೧ 

ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ೨೫೭ ಆಧಾರಲಿಂಗ ಕುಂಡಲಿವಿಡಿದು ೨೦೨ 

ಅಸ್ಥಿಗೆ ಚರ್ಮವಾಧಾರವಾಗಿ ೧೮೦ ಆಧಾರ ಲಿಂಗ ನಾಭಿ ಹೃದಯ ೧೯೦ 

ಅಹಂಕಾರವನೇ ಮರೆದು ೪೧ ಆಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪೂರಕ ೧೮೯ 

ಆಳವರಿಯದ ಭಾಷೆ ೧೩೦ ಆಧಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಡೆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿ ೧೬೭ 

೩OO on 

೪೮೮ 

೩೮೮ 

೧೯೨ 

೧೨೯ 
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೫೨೮ 
೨೧೬ 

೧೧೭ 

೨೧೫ 

ಆನು ನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ ೩೦೫ ಉ , ಊ 

ಆನೆಯ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಡೆ ೪೯ ಉಂಡಡೇನೋ ಉಣದೆ ಇರ್ದಡೇನೊ ೫೭೫ 

ಆ ಮಾತು ಈ ಮಾತು ೧೩೩ ಉಂಡೆನುಟ್ಟೆನೆಂಬ ಸಂದೇಹ ೫೬೯ 

ಆಯತವಾಯಿತ್ತು ಅನುಭಾವ ೨೮ ಉಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ಕಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ೫೭೪ 

ಆಯಿತ್ತೆ ಉದಯಮಾನ - ೪೧ ಉಗುಳನುಂಗಿ ಹಸಿವ ಕಳೆದು ೩೬೮ 

ಆರಕೆಯ ಸಿರಿಗೆ ಆರಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸು ೪೩ ಉಚ್ಚೆಯ ಜಾಗಿನ ಬಚ್ಚಲ ೩೧೭ 

ಆರು ಬಣ್ಣದ ಮೃಗವು ೬೩೪ ಉತ್ತರಾಪಥದ ಮೇಲೆಮೇಘವರ್ಷ ೨೨೭ 

ಆರೂ ಇಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ೭೬ ಉದಕದ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ೫೪೧ 

ಆಸನಬಂಧನರು ಸುಮ್ಮನಿರರು ೨೨೪ ಉದಕದಲುತ್ಪತ್ಯವಾದ ಶತಪತ್ರ ೨೩೨ 

ಆಸುರವಾದುದು ಬೀಸರವಾಯಿತ್ತು ೫೪೮ 
ಉದಕದೊಳಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿ ೨೯೨ 

ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತುದುಕೋಟಿ ೯೧ 
ಉದಕ ಮೂರುತಿಯಾಗಿ ಉದಯ ೧೯೩ 

ಆಸೆಯ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ 
ಉದಯಮುಖದಲ್ಲಿ 

ಉದಯವಾಯಿತ್ತ ಕಂಡು 
ಆಸೆಯೆಂಬ ಕೂಸನೆತ್ತಲು ೧೦೭ 

ಉಪಚಾರದ ಗುರುಲಿಂಗ ೩೩೨ 
ಆಸೆಯೆಂಬ ಶೂಲದ ಮೇಲೆ 

ಉಪಮೆ ಉಪಮಿಸಲರಿಯದೆ ೬೫೨ 

ಆಳುದ್ದಿಯದೊಂದು ಬಾವಿ . 
ಉಪಾಧಿಕ ಮನವುಉಪಾಧಿರಹಿತ ೬೬೯ 

ಇ, ಈ ಉರವಣಿಸುವ ಮನ ಮುಟ್ಟು ೬೧೦ 

ಇಂದು ಸಾವ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲ೪೧ ಉರಿಗೆ ಉರಿಯನೇ ತೋರುವೆನು ೧ರ್೪ 

ಇದ್ದುದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೫೯೬ ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಹಾಯ್ದಿದಡೆ ೬೦೩ 

ಇಪ್ಪತೈದು ತತ್ವದ ಹತ್ತೆಂಬ ದ್ವಾರ ೫೬೩ ಉಲಿವ ಉಯ್ಯಲೆಂದು ಹರಿದು ೨೪ು 

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏಳು ೧೭ ಉಲಿವ ಮರದ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ೬೬೬ 

ಇರುಳ ನುಂಗಿತ್ತು ಇರುಳಿಲ್ಲ . ೫೧೯ ಉಲುಹಿನ ವೃಕ್ಷದ ನೆಳಲಡಿ 

ಇರುಳಿನ ಮುಖದೊಳೊಂದು ೨೧೮ ಊರಕ್ಕಿ ಊರೆಣ್ಣೆ 

ಇರುಳಿನ ಸಂಗವ ೨೨೨ ಊರದ ಚೇಳಿನ ಏರದ 

ಇರುಳೊಂದು ಮುಖ ಹಗಲೊಂದು ೪೬೯ ಊರ ಮಧ್ಯದ ಕಣ್ಣ ಕಾಡು 

ಊರ ಹೊರಗೊಂದು ದೇಗುಲ ೪೩೧ 
ಇಲ್ಲವೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಉಂಟೆಂಬ ೩೭೮ 

ಊರೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಕಾನನದಲ್ಲಿ ೫೩೭ 
ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರೂಪನರ್ಪಿಸಿ ೨೫೪ 

- ಊರೊಳಗೊಬ್ಬ ದೇವ ೫೨೫ 
ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ತೋರಿಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ೪೭೩ 

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ೮೧ ಎ, ಏ, ಐ 

ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ ೩೭೦ ಎಂಬತ್ತುಕೋಟಿವಚನ ೬೨೭ 

ಈರೈದು ತಲೆಯ ಸರಿದು ೨೯೦ ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟೆ ೬೮೧ 

ಈಶ್ವರ ನುಡಿದ ನುಡಿಯನರಿ ೧೦೪ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಪಣತೆ ಕೂಡಿ 

೮೯ 

೪೦೭ 

೩೭೫ 



ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ೫೩೯ 

೬೫೪ 

ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ಬೇರೆ | - ೭೧ ಕ, ಖ 

ಎತ್ತಣ ಮಾಮರಉತ್ತಣಕೋಗಿಲೆ ೫೯ ಕಂಕುಳೆಂಬುದು ಕವಚಿನ ತವರು ೪೭೪ 

ಎನಗೊಂದು ಲಿಗನಿನಗೊಂದು ಲಿಗ ೫೭ ಕಂಗಳ ಕರುಳಕೊಯ ವರ ୧ % ) 

ಎನ್ನ ಕಂಗಳೊಳಗಣ ರೊಹಿಂಗೆ ೬ ಕಂಗಳ ತೂಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರ ೩೬೪ 

ಎನ್ನ ನಾನರಿಯದಂದು ೧೦ ಕಂಗಳ ಬೆಳಗ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು ೨೭೩ 

ಎನ್ನ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆ ೨೦೫ ಕಂಗಳ ಮುಂದಣ ಕತ್ತಲೆಯಿದೇನೊ ? ೩೧೬ 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೃಷ್ಟವೆಂದಡೆ ೩೬೭ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಗಾಯವ ೫೯೯ 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ೪೨೭ ಕಂಗಳಾಲಿಯ ಕರಿಯ ನಾಳದಲ್ಲಿ ೧೪೪ 

ಎರಡೆಂಬರಯ್ಯಾ ಕರಣದ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ೬೧೫ ಕಂಗಳೇಕೆ ನೋಡಬೇಡಾ ಎಂದರೆ ೯೮ 

ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನರಿಯಬಹುದು ೫೦೨ ಕಂಡುದ ಹಿಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ ೫೧ 

ಎಸೆಯದಿರು ಎಸೆಯದಿರು ಕಾಮಾ ೧೪೭ 
ಕಕ್ಷೆ ಕರಸ್ಥಲ ಕಂಠ ಉತ್ತಮಾಂಗ ೨೦೦ 

ಏಕಂ ಏಕವಾದ ವಸ್ತು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತ ೬೩೧ 

ಏನೆಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು ೩೪೫ 
ಕಡಲನುಂಗಿದಕಪ್ಪಿನ 

ಏನೆಂದರಿಯರು...... ಬರುಮಾತಿನ ೪೮೫ 
ಕಡಲ ಮೇಲಣ ಕಲ್ಲು ಸಿಡಿಲು ೬೭೮ 

ಏಳು ತಾಳದ ಮೇಲೆ ೨೮೭ 
ಕಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಕೈಯೇ ೪೫೦ 

ಐದು ಬಣ್ಣದ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ೨೪೨ ಕದನದೊಳಗಣ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ೬೧೦ 
ಐದು ಮುಖದ ಅಂಗನೆಗೆ 

ಕದಳಿಯ ಬನವ ಹೊಕ್ಕು ೧೭೪ 

ಐದು ಸರ್ಪಂಗಳಿಗೆ ತನುವೊಂದು ೭೪ 
ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ೯೭ 

ಐವರ ಸಂಘದಿಂದ ಬಂದೆ 
ಕಬ್ಬುನದ ಗುಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಒ , ಓ , ಔ ಕರಗಿಸಿನೋಡಿರೆ ಅಣ್ಣಾ ೩೨೫ 

ಒಂದರ ಮೋರೆಯನೊಂದು ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳಳಿದು ೩೮೮ 

ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಿಂದುವ ೪೫೭ ಕರಿಯ ತಲೆಯ ಅರಮನೆಯ ೨೪೬ 

ಒಂದೆ ಹೂ ಒಂದೆ ಅಗ್ಗವಣಿ ೪೨೦ ಕರಿಯ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ೬೯೦ 

ಒಕ್ಕುದ ಮಿಕ್ಕುದ ಕೊಂಬ ೫೫೯ ಕರೆಯದೆ ಬಂದುದ 
೪೦ 

ಒಟ್ಟೆಯ ಮರಿಮೂರೊಟ್ಟೆಯನಿಕ್ಕಿತ್ತು ೬೯ ಕರ್ಪುರದ ಗಿರಿಯ ಉರಿ 

ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ೩೭೯ ಕರ್ಮನಾಸ್ತಿಯೆಂಬೆ ಆಸ್ತಿ ೧೦೫ 

ಒಡಲುವಿಡಿದು ಪಾಶಾಣಕ್ಕೆ ೨೧೪ ಕರ್ಮಾಧೀನವೆಂಬ ಕರ್ಮಿ ೨೩೧ 

ಒತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದಡೆ ೬೪೬ ಕಲ್ಪಿತದುದಯ ಸಂಕಲ್ಪಿತದ ೨೨೧ 

ಒಲುಮೆಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ೪೨೫ ಕಲ್ಯಾಣವರಿಯೆ ಕಟಕವರಿಯೆ 

ಒಳಗ ತೊಳೆಯಲರಿಯದೆ ೧೬೧ ಕಲ್ಲ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವರು ೨೧೦ 

ಒಳಗೆ ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ೫೨ ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ೨೧೨ 

ಒಳಗೆನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಒಳಗೆ ೩೨೦ ಕಲ್ಪ ಹೋರಿನೊಳಗೊಂದು ಕಾರ್ಯ ೫೬೦ 

ಓಡಿನಲುಂಟೆ ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಟ ೧೪೬ ಕಲ್ಲ ಹೋರಿನೊಳಗೊಂದು ಕಿಚ್ಚು ೧೧೪ 

- ೭೦ 

೩. ೭ 
೯೬ 

೩೧೮ 

೬೮೩ 

೫೪೭ 
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ಕಲ್ಲೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಉರಿಯದಂದೆ ೨ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ೫೨ 

ಕಸ್ತೂರಿಯ ಮೃಗ ಬಂದು ೫೬ ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯ ಮೇಲೊಂದು ೬೦೫ 

ಕಳಸವುಳ್ಳ ಶಿವಾಲಯ ೧೯೪ ಕೆಂಡದ ಮಳೆ ಕರೆವಲ್ಲಿ ೫೫೬ 

ಕಳ್ಳಗಂಜಿ ಕಾಡ ಹೊಕ್ಕಡೆ ೭೩ ಕೆಟ್ಟುದನರಸ ಹೋಗಿ ತಾನೆ ೬೭೬ 

ಕಾಣದುದನರಸುವರಲ್ಲದೆ ೫೫ ಕೆರೆಯಲುಂಡು ತೊರೆಯ ೬೩ 

ಕಾಣಬಾರದ ಲಿಂಗವು ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ೬೦ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಲಮನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಥಲ೬೪೩ 

ಕಾಮನ ಕೈ ಮುರಿದಡೆ ಮೋಹ ೫೪೬ ಕೊಂಕಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಿ ೩೭೧ 

ಕಾಮವ ಸುಟ್ಟು ಹೋಮವನುರುಹಿ ೩೪೩ ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನೇರಲರಿಯದೆ ೧೨೭ 

ಕಾಮಿಸದೆ ನೆನೆದಡೆ . ೪೪೬ ಕೋಣನ ಕೊಂಬಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ೩೮ 

ಕಾಮಿಸುವ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ೫೦೮ ಕೋಣನನೂ ಕುದುರೆಯನೂ ೬೦೭ 

ಕಾಯಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಓಗರ ೮೨ ಖಂಡಾಖಂಡ ಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದ ೨೫೬ 

ಕಾಯದ ಕಳವಳವ ೫೪೨ ಖೇಚರ ಪವನದಂತೆ 
೧೫೬ 

ಕಾಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೀಜ ೧೨ 
ಖೇಚರರಾಗಿಲಿ ಭೂಚರರಾಗಲಿ ೫೦೭ 

ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವೆಡೆಗೊಂಡ ೩೮೬ 

ಕಾಯದೊಳಗೆ ಕರುಳುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ೬೬೩ ಗ ಘ 

ಕಾಯದೊಳಗಣ ಜೀವವ ಮೀರಿ ೧೪೦ | ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಹುಳಿಯ ಕಾಶಿ ೫೬೮ 

ಕಾಯ ಭಿನ್ನವಾಯಿತ್ತೆಂದು ೪೦೨ ಗಂಡಂಗಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಮುನ್ನವೇ ಹುಟ್ಟಿ ೮೦ 

ಕಾಯವೇ ಸತ್ತು ಮಾಯವೇ ೫೧೫ ಗಗನದ ಮೇಘಂಗಗಳು ಸುರಿದಲ್ಲಿ ೪೯೪ 

ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ೧೧೬ ಗಗನದ ಮೇಘಂಗಳೆಲ್ಲ ಸುರಿದು ೪೮ 

ಕಾರಮೇಘವೆದ್ದು ಧಾರಾದರ್ತ - ೩೪೦ ಗಗನದ ಮೇಲೊಂದು ಅಭಿನವ ಗಿಳಿ ೧೫ 

ಕಾರಿಯವನರಿಯರು ಗಗನದ ಮೇಲೊಂದು ಸರೋವರ ೪೨೨ 

ಕಾಲ ಸಡಗರಕೈಯಲದೆ ೧೦೨ ಗಗನ ಮಂಡಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಳ ೨೪೭ 

ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಗಮನಕೈಯಿಲ್ಲದ ೪ರ್೪ ಗಗನವೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ೪೧೫ 

ಕಾಲುಗಳೆಂಬವು ಗಾಲಿ ೪೨ ಗಿಡುವಿನ ಮೇಲಣ ತುಂಬಿ ೩೦೬ 

ಕಾಲೇ ಕಂಭಗಳಾದವೆನ್ನ ೧೫೯ ಗುದಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಚಕ್ರ ೧೮೮ 

ಕಾಳರಕ್ಕಸಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ ೬೭ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ೩೮೫ 

ಕಿಚ್ಚಿನಕೆಂಡದಂತೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಪೈ ೨೬೫ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನರಸಲೆಂದು ೬೩ 

ಕಿಚ್ಚಿನ ದೇವನು ಕೆಂಡದ ದೇವನು ೫೪೫ ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲಣ ಮಾಮರ ೨೭೧ 

ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗೆ ಹೋರಿದ ಹುಳ್ಳಿ ೪೩೮ ಘಟಸರ್ಪನಂತೆ ಅತಿಶಯವು ೧೯೧ 

ಕುರುಹ ಮುಟ್ಟದೆಕೂದಲು ೫೩೪ ಘನತರವಾದ ಚಿತ್ರದ ರೂಪ ೭೯ 

ಕುರೂಪಿ ಸುರೂಪಿಯ ನೆನೆದಡೆ ೧೧೫ ಘನವ ಕಂಡು ಮನ ಅವಗ್ರಾಹಕ ೬೮೮ 

ಕುಲದಲಧಿಕನು ಹೋಗಿ ೫೦ ಘನವೊಪ್ಪ ಬೋನವನು ೧೭೩ 

ಕುಲಮದ ಛಲಮದ ವಿದ್ಯಾಮದ ೪೬೪ ಘನವ ಮನ ಕಂಡು ೬೫೬ 

೩೪೨ 



ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ 

೩ರ್೪ 

ತನುವಿನಕೊರತೆಗೆ ಸುಳಿಸುಳಿದು ೫೨೬ 

ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಗಿರಿಗೆ ಉದಕ ೨೫೨ ತನುವಿಲ್ಲದೆಕಂಡು ಕಂಡು ೬೮೭ 

ಚಂದ್ರಮನೊಳಗಣ ಎರಳೆ ೨೫ ತನು ಹೊರಗಿರಲು ಪ್ರಸಾದ | ೨೫೩ 

ಜಂಗಮ ಘನವೆಂಬೆನೆ ? ೪೮೦ ತನ್ನ ತಾನರಿದೆನೆಂಬವನ 

ಜಂಗಮಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ೪೭೧ ತನ್ನನರಿದ ಅರಿವೆಂತುಟೊ ? ೩೭೨ 

ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ವ್ಯವಹಾರಿ ೧೮ ತನ್ನನರಿದವಂಗೆ ಇದಿರೆಂಬುದಿಲ್ಲ ೬೦೪ 

ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟನಹ ಅಜನ ೫೩೯ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೀಡಿದುದೆ ಪ್ರಸಾದ ೧೬೬ 

ಜಗದ ಕರ್ತನಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ೪೬೮ ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ೨೬೩ 

ಜಗದಗಲದ ಗಗನದ ಆನೆ ೬೭೭ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೩೩ 

ಜಗದಗಲದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ೪೩೪ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ೧೬೩ 

ಜಗದಗಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಬಲೆ ೩೭೭ ತಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬುದ ಒಲೆಯ ೨೨೬ 

ಜಗದ್ವಂದ್ಯರೆಂದು ನುಡಿದು ೪೮೩ ತಲೆಯ ಮೇಲೆತಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲಾ ೫೮೧ 

ಜಗದೊಳಗಿರ್ದ ಕಿಚ್ಚು - ೩ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೆ ಜಗವ ನುಂಗಿತ್ತು ೪೦೦ 

ಜಲದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ನೆಲದೊಳಗೆ ೪೬೩ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ತಲೆಯಾತಂಗೆ ೯ 

ಜವನ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನು ಆಗಲಿ ೧೨೪ ತಾ ನಡೆವಡೆ ನಡೆಗೆಟ್ಟ ನಡೆ ೪೪೮ 

ಚಾನುಜಂಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ೪೭೦ ತಾನಿರ್ದು ತನ್ನನಯದೆ ೫೮೭ 

ಜಾಲಗಾರನ ಕಾಲು ಮುಳ್ಳು ತಾಗಿ ೧೨೨ ತಾನು ಮಿಂದು ಕಾಲ ತೊಳೆದ ೩೪೦ 

ಜೀವತಾಮಸದ ಮಾಯದ ೩೩೭ ತಾಯಿ ಬಂಜೆಯಾದಲ್ಲದೆ ಶಿಶು ೧೦೮ 

ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಹೆಣನ ಹಿಡಿದು ೧೨೮ ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ನಡೆಯಲು ೬೮೫ 

ಜೂಜಿನ ವೇಧೆಯುಂಟು ೫೮ಣ ತಾಳಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಬಾವಿ ೨೮೬ 

ಜ್ಞಾನದ ಉಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ೪೮೨ ತುಂಬಿದ ತೊರೆಯ ಹಾಯ್ದೆ ಹೆ ೩೬೧ 

ಜ್ಯೋತಿಕಂಡಾ ಇರಲು ೪೬೨ ತುಂಬಿ ಪರಿಮಳವನುಂಡಿತೊ ೬೭೯ 

ಜ್ಯೋತಿಯೊಳಗಣ ಕರ್ಪೂರಕ್ಕೆ ೬೨ ತುಂಬಿ ಬಂದಡೆ ಪರಿಮಳ 

ತೆಗೆದು ವಾಯುವ ನೇಣ 

ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನ ಕುರುಹಿಂಗೆ ಬಾರದೆ ೬೮೨ 
ತಂದೆಯ ಸದಾಚಾರ ಮಕ್ಕಳದೆಂಬ ೮೪ 

ತೋಟವ ಬಿತ್ತಿದರೆಮ್ಮವರು ೪೪ 
ತತ್ವವೆಂಬುದನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ೫೦೦ 

ತೋರಿದ ಭೇದವ ತೋರಿದಂತೆ ೬೪೪ 
ತನು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ೫೯೪ 

ತ್ರಿವಿಧದ ನಿತ್ಯವ ತ್ರಿವಿಧದ ಅನಿತ್ಯವ ೩೮ 
ತನು ತರತರಂಬೋಗಿ ಮನವು 

ತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸುವ ಕೃಪೆಗೆ ೧೫೪ ದ, ಧ 

ತನು ಬತ್ತಲಿದ್ದರೇನೊ ? ೫೨೯ ದರ್ಪಣದೊಳಗಣ ರೂಹಿಂಗೆ ೩೫೧ 

ತನುವ ತಾಗದ ಮುನ್ನ ಮನವ ೧೬೫ ದಾರಿಗೊಂಡು ಹೋಹವರೆಲ್ಲರು ೪೭೯ 

ತನುವಿಂಗೆ ತನುವಾಗಿ ಮನಕ್ಕೆ ೧೫೫ ದೂರದ ತುದಿಗೊಂಬ ೩೬೫ 

೨೪೫ 

೧೦೦ 



೫೪೨ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೧೦೬ 

IND 

ದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟ ಮುಂದಿಲ್ಲ ೬೩೬ ನಾಭಿಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಈರೆದು ೨೪೪ 

ದೇವಕಂಡಾ ಭಕ್ತ ಕಂಡಾ ೮೭ ನಾಮ ನೇಮಗಳಾಗಿರ್ಪ ಹಿರಿಯರು ೩೩೬ 

ದೇವರೆಲ್ಲರ ಹೊಡೆತಂದು ೨೩ ನಾರಿ ಹರಿಯಿತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ೨೭೬ 

ದೇವಲೋಕದ ದೇವಗಣಂಗಳೆಲ್ಲ ೫೫೧ ನಾರು ಬೇರಿನ ಕುಟಿಲ ೬೪೦ 

ದೇವಲೋಕದವರೆಲ್ಲರ ೫೧೩ ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆಯ ಬೇಡಿ 

ದೇಶ ಗುರಿಯಾಗಿ ಲಯವಾಗಿ ೧೩೨ ನಿಜವನರಿದ ನಿಶ್ಚಿಂತನೆ ೬೩೭ 

ದೇಹದೊಳಗೆ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ೨೧೩ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ತಾನೆಂದರಿಯದೆ ೬೪೮ 

ಧರೆಯಗಲದ ಹುಲ್ಲೆ ಹರಿದು ೬೬೨ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ೬೪೭ 

ಧರೆಯ ಮೇಲಣ ಜನಿತಕ್ಕೆ ೪೦೬ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವುತಿಳಿದು ೩೭೬ 

ಧರೆಯಮೇಲುಳ್ಳ ಅರುಹಿಯರೆಲ್ಲರು ಊ೫ ನಿರವಯನಿರ್ಗುಣನಿಃಶೂನ್ನ ಲಿಂಗ ೫೭೮ 

ಧರೆಯ ಮೇಲು ..... ಮರುಳು ೪೬೭ ನಿರಾಳವೆಂಬ ಕೂಸಿಂಗೆ ೨೬೪ 

ಧರೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಅರಿದಪ್ಪ ರತ್ನ ೩೩೧ ನಿರಾಳವೆಂಬ ಶಿಶುವಿಂಗೆ. ೬೬೫ 

ಧರೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ - ೫೪೪ ನಿರಾಳಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯನ ೫೩೫ 

ಧಾತು ಮಾತು ಪಲ್ಲಟಿಸಿದರೆ ನೀ ನಾನೆಂಬ ಭಾವವಾರಿಂದ ೫೬೨ 

ಧ್ಯಾನಸೂತಕ ಮೌನಸೂತಕ ೫೩೩ ನೀರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಿಡು ೩೧೩ 

ನೀರ ನೆಳಲನೆ ಕುಡಿದು 

ನ ಎಂಬುದೆ ನಂದಿಯಾಗಿ ೪೩೩ ನೀರ ಸುಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚಿನ ಬೂದಿ 

ನಚ್ಚು ಮಚ್ಚಂಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ೩೬೬ 
ನೀರಿಲ್ಲದಒರಳಿಂಗೆ ನೆಳಲಿಲ್ಲದ ಒನಕೆ ೬೩೪ 

ನೀರಿಲ್ಲದ ನೆಳಲಿಲ್ಲದ 
ನಚ್ಚು ಮಚ್ಚಿನ ಲಿಂಗವ 

೫೬೧ 

ನಡೆವರಿಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ ನೀರೊಳಗಣ ಜ್ಯೋತಿಮೇರುವ ೨೩೫ 

ನದೀಜಲ ಕೂಪಜಲ 
ನಿರ್ಣಯವನರಿಯದ ಮನವೆ ೪೫ 

ನಾಚಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಿತವೆಂಬನಿಜದೊಳಗಯ್ಯಾ ೬೯೨ 

ನಾಣ ಮರೆಯ ನಾಚಿಕೆ ೩೩೦ ನುಡಿಯಿಂದ ನಡೆಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ೬೯೧ 

ನಾದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ 
ನೆನಹು ನೆನೆವ ಮನದಲ್ಲಿ 

ನಾದಬಿಂದುಗಳಿಲ್ಲದಂದು 
ನೆನಹು ನೆನೆವ...... ತನುವಿನಲ್ಲಿ 

ನಾದ ಮುನ್ನವೋ ಬಿಂದು 
ನೆನಹು ಸತ್ತಿತ್ತು 

ನಾ ದೇವನಲ ದೇ ನೀ ದೇವನೆ ? ೫೫೮ ನೆನೆ ಎಂದಡೆ ಏನ ನೆನೆವೆನಯ್ಯ ೩೦೪ 

ನಾ ನೀ ಎಂಬ ಭೇದ ಅಂದೂ ಇಲ ೬೮೯ ನೆಲದ ಬೊಂಬೆಯ ಮಾಡಿ 

ನಾನು ಘನ, ತಾನು ಘನವೆಂಬ ೩೩೫ ನೆಲದ ಮರೆನ ನಿಧಾನ 

ನಾನು ಭಕ್ತನಾದಡೆ ನೀನು ದೇವ ೨೩೪ ನೆಲನಿಲ್ಲದಭೂಮಿಯ ಮೇಲೊಂದು ೩೨ 

ನಾನು ಸಜೀವವೊ ನೀನು ೫೮೦ ನೆಲ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನ ಧವಳಾರ ೪೪೫ 

ನಾಭಿಮಂಡಲದ ಉದಯವೆ ೨೫೮ ನೆಳಲ ಹೂಳಿಪೆನೆಂದು 
୧୭୫୧ 

೧೧ . 

೨೭೮ 

೩೨೬ ನಿರ್ಣಯ . 

೩೪೫ 

೪೯೨ ೨೮೦ 

೬೭೪ 

- ೬೫೯ ೨೯೮ 



ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ೫೪೩ 

೨೭ ೨ 

೧೬೦ 

ನೇಮಸ್ಥನರಿವು ಪ್ರಪಂಚಿನಲ್ಲಿ ೩೧೪ ಪೃಥ್ವಿ ಜಡನೆಂದರಿದವಂಗೆ ೩೯೦ 

ನೋಡಲಿಲ್ಲದ ಶೃಂಗಾರ ೫೭೯ ಪೃಥ್ವಿಯನತಿಗಳೆದ ಸ್ಥಾವರ ೩೮೯ 

ನೋಡೂದನೋಡಲರಿಯದೆ ೫೮೫ ಪೃಥ್ವಿಯಲೊದಗಿದ ಘಟವು ೩೯೨ 

ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಲ್ಲ ೬೨ 

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿ 
ಪ್ರಣತೆಯೂ ಇದೆ ಬತ್ತಿಯೂ ಇದೆ ೭೮ 

ಪಂಚಭೂತ ಸಂಗದಿಂದ 
ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದಕರ್ಣದಲ್ಲಿ 

೬೧೪ 
೧೩೯ 

ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ೫೫೨ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಯವೆ ಸಜ್ಜೆ ೧೯೮ 

ಪಂಚಾಶಾತ್ಕೋಟಿಭೂಮಂಡಲ ೭೯ 
ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮನಿಸದು ೫೯೩ 

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪರಾಪರವೆಂದರಿದು ೨೭೫ 
ಪಂಚೀಕೃತವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ೨೬೧ 

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸಪ್ತಧಾತುವ ೧೫೨ 
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿತ್ತು ೨೩.೬ 

ಪದವನರ್ಪಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ ೧೭೨ 
ಪ್ರಾಣವ ಮಾರುವವರಿಂಗೆ 

ಪರತತ್ವದೊಳಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ೪೪೬ 

ಪರಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ತದ್ಭತವಾದ ೪೪೦ 
ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯನಿಂದು ನೋಡದೆ ೮೩ 

ಪರಮತತ್ವ ಪರಮಜ್ಞಾನ ೩೭೪ 
ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ನಿಂದು ನೋಡ ೩೯೧ 

ಪರಮಸುಖದ ಪರಿಣಾಮದ 
ಬಂದುದನೆಲ್ಲವ ನುಂಗಿ 

ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಮನದ ೫೩೮ 
ಬಂದೂ ಬಾರದೂ ಹೊಂದಿಯೂ ೨೭೯ 

ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಮಿತ ೬೪೫ 
ಬಟ್ಟೆಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೊಂದ ೩೯೪ 

ಪರಿಪರಿಯ ಅವಲೋಹವ 
ಬಯಲ ಬೆರಗಿನ ಸುಖದ ೬೯೪ 

ಪರಿಮಳವಿದ್ದು ಗಮನಾಗಮನ | ೨೯೬ 
ಬಯಲು ಬಯಲನೆ ಬಿತ್ತಿ 

ಪರುಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ 

ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ಮಾತ 
ಬರಿಯ ನಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ೧೭೭ 

ಪಾದವಿಲ್ಲದ ಗುರುವಿಂಗೆ 
ಬಲ್ಲ ತನವನೇರಿಸಿಕೊಂಡು ೬೩೦ 

ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ೫೬೬ 
ಬಲ್ಲನಿತ ಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ ೩೬೧ 

ಪಿಂಡಮುಕ್ತನ ಪದಮುಕ್ತನ ೩೦೨ 
ಬಾಯೆ ಭಗವಾಗಿ ೪೬೯ 

ಪೂಜಿಸಿ ಕೆಳಯಿಂಕೆ ೧೮೪ ಬಿತ್ತದ ಬೆಳೆಯದ ತುಂಬಿದ ೪೦೩ 

ಪೂರಾಯ ಗಾಯ ತಾಗಿ 
ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮರ ೩೩೯ 

ಪೂರ್ವ ಬೀಜವುಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆ ? ೪೫೮ 
ಬಿಸಿಲೆಂಬ ಗುರುವಿಂಗೆ පවා 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ...... ಆಕಾಶದಕೊನೆ ೨೬೭ 
ಬಿಸುಜಂತೆ ಜವಳಿಗೆಂಬ ೯೯ 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ....... ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ೫ ಬೆಕ್ಕ ನುಂಗಿದಕೋಳಿ ಸತ್ತು ಕೂಗಿ ೨೯೯ 

ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ...... ಆಕಾಶವೆಂಬ ೧೯೯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದಡೆ ೧೦೯ 

ಪೃಥ್ವಿಕುಲ ಮಂಟಪದ ೧೧೨ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಂದಲ ಕರಗಲಿಟ್ಟಡೆ ೬೮೦ 

ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಲೆ ೨೦೯ ಬೆಲ್ಲದ ಪುತ್ತಳಿಯ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ೫೭೭ 

೬೩೯ 

೩೨೯ 

೩೦ . 



OYO 
೫೪೪ 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

೫೮೪ 

೧೯ 

೧೨೬ 

೧೩೬ 

ಬೆವಸಾಯವ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ೬೫ ಭೂತ ಭೂತವ ಕೂಡಿ ೩೨ 

ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ರೂಪ ೧೬೪ ಭೂತಳದ ಮತಿವಂತರು 

ಬೆಳಗು ಕತ್ತಲೆಯ ನುಂಗಿ ೬೭೫ ಭೂಮಿಯ ಕಠಿಣವನು 

ಬೇಡದ ಮುನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ ೧೫೭ ಭೂಮಿಯಾಕಾಶ ಒಂದು ೨೦ 

ಬೇರಿಲ್ಲದ ಗಿಡುವಿಂಗೆ . ೨೯೭ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಲ್ಲ ೨೦ 

ಬೋನದೊಳಗೊಂದು ಆನೆ | 

ಮ 
ಬ್ರಹ್ಮಘನವೆಂದಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನ 

ಮಂಜರನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ೨೪೦ 
ಬ್ರಹ್ಮಪಾಶ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ - ೨೧ 

೧೧೯ 

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವ ನುಂಗಿ 
ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು ಫಲವ 

೨೮೯ 
ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ೪೨೪ 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವಡೆ ಭೂತವಿಕಾರ ೫೫ 

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 
ಭಕ್ತಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ಯವಿಲ್ಲಾಗಿ ೪೨೮ 

ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಪಾಳ ಮೇಲೆ 
ಭಕ್ತನೆಂಬವ ಸೂತಕಿ ೫೨೩ 

ಮತಿಯೊಳಗೊಂದು ದುರ್ಮತಿ - ೩೯೯ 
ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನೆಂಬುದು ಪೃಥ್ವಿಯ 

ಮದ್ದ ನಂಬಿ ಕೊಂಡಡೆ ೨೫೫ 
ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಲಂದಣಿಗರಾಗಿ ೪೮೧ 

ಮದ್ಯ ಮಾಂಸಾದಿಗಳ ೪೭೮ 

ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಯುಕ್ತಿಯೊಳಗು ೫೨೨ 
ಮನಕ್ಕೆ ಮನೋಹರವಾದಡೆ 

ಭವವಿರಹಿತಂಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ೩೮೦ 
ಮನದ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಣ | ೨೨೫ 

ಭವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಧಾವತಿ ಮಾಣದು ೧೨೫ 
ಮನದ ಕಾಲತ್ತಲು ತನುವಿನ ೨೯೫ 

ಭವಿಯೆಂಬುದು ಹುಸಿ ಭಕ್ತಿ ೫೨೪ 
ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ೬೨ 

ಭವಿಬೀಜವೃಕ್ಷದ ಫಲ ೩೮೨ ಮನದ ಮರವೆ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ೩೫೨ 

ಭವಿಯ ಕಳೆದೆವೆಂಬ ೬೩೮ 
ಮನದ ಸುಖವ ಕಂಗಳಿಗೆ 

ಭವಿಯ ತಳೆದೆವೆಂಬ ಮರುಳು ೩೮ ಮನದೊಳಗೆ ಘನ ವೇದ್ಯವಾಗಿ ೪೫೩ 

ಭವಿಯ ತಂದು ಭಕ್ತನ ಮಾಡಿ ೬೪ ಮನ ಬಸುರಾದಡೆ ಕೆ . ೧೧ 

ಭಸ್ಮವ ಪೂಸಿ ಬತ್ತಲೆ ೫೩೦ 
ಮನ ಬೀಸರವೆಂಬ ಗಾಳಿ ೧೭೧ 

ಭಾನು ಶಶಿ ಕಳೆಗುಂದಿ ೧೮೭ ಮನ ಮುಟ್ಟದ ಮಜ್ಜನ ೪೧೯ 

ಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮೀಸಲು ೬೩ ಮನವೆ ಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ೫೨ 

ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ ೧೭೮ ಮರನೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮರನ ೩೯೬ 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತರಾದವರ ೪೯೭ ಮರನೊಳಗಣ ಪತ್ರೆಫಲಂಗಳು 

ಭಾವವಳಿಯದೆ ಬಯಕೆ ಮರನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಎಲೆ ೪೮೭ 

ಭಿತ್ತಿ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ೪೦೯ ಮರಳುಂಡ ಮನುಷ್ಯನ 

ಭುವನ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ೫೮೬ ಮರ್ತಲೋಕದ ಮಾನವರು ೧೭ . 

ಭುವಲೋಕದ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ೧೯೭ ಮಲಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಜ ನ 

G 

೨೦೬ 

೬೧೨ 

೪೨೩ 



ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ೫೪೫ 

೩೩೩ 

೯೬ 

ಮಹಾಮೇರುವಿನ ಮರೆಯಲಿರ್ದ ೪೧೨ ಲಿಂಗ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ 

ಮಹಾಮಂಜಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ೫೦೯ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ೧೫೮ 

ಮಾಡಿದ ಓಗರ ಮಾಡಿದಂತಿದ್ದಿತ್ತು ೧೬೨ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಸಂಬಂಧ 

ಮಾನದ ತೋರಿಹ ಆವಿಂಗೆ ೪೮ ಲಿಂಗಭಕ್ತನೆಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ೧೩೫ 

ಮಾಮರದೊಳಗೊಂದು ಮಾಯದ ೩೪೭ ಲಿಂಗವನೂ ಪ್ರಾಣವನೂ 

ಮಾಯದಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಲೆ ೩೬ ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಲಿಂಗದ ವಾರ್ತೆಯು ೬೦೮ 

ಮಾಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ೧೧ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ೧೪೩ 

ಮಾಯಾಮಲಿನ ಮನದಿಂದಗಲದೆ ೩೭೩ ಲೋಕಒಂದನೆಂದಡೆ 

ಮುಂಡಧಾರಿಯ ತಲೆ ಮುಂದೆ ೪೨೬ ಲೋಕದ ನಚ್ಚು ಮಚ್ಚು ೪೦೫ 

ಮುಂದಳೂರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿದೆ ೪೯೩ ಲೋಕದವರನೊಂದು ಭೂತ ೪೮೪ 

ಮುಂದುಜಾವದಲೆದ್ದು . | සඳ ಲೋಕವಿರಹಿತ ಶರಣ ೩೬೯ 

ಮುಂದೆ ಮುನ್ನೂರರವತ್ತು ಸಾವಿರ ೪ 

ಮುಗಿಲ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ 
೬೬೧ ವಸುಧೆಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳಸು 

- ಮುನ್ನಿನ ಪರಿಯಂತುಟಲ್ಲ . ೮೧ 
ವಸ್ತುಕ ವರ್ಣಕ ತ್ರಿಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ೬೪೧ 

ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ 
ವಾಮಭಾಗದಲೊಂದು ಶಿಶು ೨೮೮ 

ಮೂರ ಪುರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ೨೧ 
ವಾಯದ ಪಿಂಡಿಗೆ ಮಾಯವ ೪೮ 

ಮೃಗದ ಸಂಚದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 
- ವಾಯು ನಿದ್ರೆಗೆಯ್ದಡೆ ಆಕಾಶ ೬೬೮ 

ಮೇರುಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈಿದರ ೫೭೦ ವಿರಹದಲುತ ತವಾದವರ ೩ . 

ಮೇರುವ ಸಾರಿದ ಕಾಗೆ 
ವೇದಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ೨೬೯ 

ಮೊಲೆಯಿಲ್ಲದಾವಿಂಗೆ ತಲೆಯೆ ೨೪೮ 
ವೇದವೆಂಬುದು ಓದಿನ ಮಾತು 

ಮೋಟರ ಮದುವೆಗೆ ಭಂಡರು ೪೬೧ ವೇದ ವೇಧಿಸಲರಿಯದೆ ಕೆಟವು ೩೨೪ 

ವ್ರತಗೇಡಿ ವ್ರತಗೇಡಿ ಎಂಬವ ೧೮೨ ಯ , ರ , ಲ 

ಯುಗಜುಗ ಮಡಿವಲ್ಲಿ ೬೫೦ 

ಯುಗಜುಗವ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬವರು ೫೧ 
ಶಬ್ದ ವೆಂಬೆನೆಪ್ರೋತ್ರದೆಂಜಲು ೫೬೪ 

ಯೋಗದಾಗಬುದನಾರು ಬಲ್ಲರೊ ? ೨೩ ಶಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ 
೬೦೯ 

ರಕ್ಕಸಿಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪು ರಸ ೧೭೫ 

ರಂಗ ಒಂದೇ ಕಂಬ ಒಂದೇ ೪೩೦ ಶಬ್ದ ಯಾದಾತ ತರುಗಳ ೪೯೧ 

ರಸದ ಬಾವಿಯ ತುಡುಕಬಾರದು ೨೨೮ ಶಯನಾಸನ ಪರವಿಲ್ಲೆಂದುದು ೬೩೩ 

ರಾಜಸಭೆ ದೇವಸಭೆಯೊಳಗೆ ೬೮ ಶರಣ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ೪೧೬ 

ರುದ್ರನೆಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಗಣೇಶ್ವರನು ೫೧೨ ಶರಣಸಂಬಂಧವನರಿಯದವನು ೫೩೧ 

ರೂಪನೆ ಕಂಡರು ನಿರೂಪನೆ ೪೯೫ ಶಿಲೆಯೊಳಗಣ ಪಾವಕ 



೫೪೬ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದೆಂತು ೫೮೯ ಸೊಪ್ಪಡಗಿದ ಸುಮ್ಮಾನಿಗಳವರಲ್ಲಿ ೬೮೪ 

ಶಿಶು ತಾಯ ಮೊಲೆವಾಲ ೬೭೦ ಸ್ಕೂಲವನು ಬ್ರಹ್ಮನಳವಡಿಸಿ ೬೨ 

ಶಿಷ್ಯನ ಮುಖದಿಂದಾದ ಗುರುವಿಂಗೆ ೫೭೧ ಸ್ಕೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮದೊಳಗೆ ಬೆಳಗುವ ೨೭೪ 

ಶೀಲಶೀಲವೆಂಬನೀಲಿಗವಾರ್ತೆಯ ೩೨೭ ಸ್ವರದ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಂಡು ೨೫೧ 

ಶ್ವೇತ ಪೀತ ಕಪೋತ ೫೫೪ ಸ್ವರವೆಂಬ ಕುದುರೆಗೆ ೨೫೯ 

ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಸ್ಥಿರದ ಸುಮನ ೨೮೭ 

ಸಂಬಂಧ ಅಸಂಬಂಧವೆಂದು ೧೮೬ ಹ 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿರೆ - ೪೬ ಹಗಲ ಇರುಳ ಮಾಡಿ _ 

ಸಂಸಾರಸಂಗವ ಭೇದಿಸಿ ೩೮೪ ಹತ್ತುಬಣ್ಣದ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ೫೯೨ 

ಸಕಲ ಭುವನಾದಿ ಭುವನಂಗಳಿಗೆ ೩೯೩ ಹನ್ನೆರಡು ಯುಗ ಪ್ರಳಯವಾದಲ್ಲಿ ೫೦೬ 

ಸಚಾರಚರವೆಂಬುದೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ೬೫೭ ಹರಿದರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ಮನದ ವಿಕಾರ ೫೯ಣ 

ಸಟೆ ದಿಟವಾದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಯೂ ೩೯೮ ಹರಿದು ಹತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿ ೪೭೬ 

ಸತಿ ಭಕ್ತಿಯಾದಡೆ ೧೪೮ ಹರಿಯ ಬಾಯ ಹಾಲು ೨೩೮ 

ಸತ್ತ ಕೋಳಿಎದ್ದು ಕೂಗಿ ಕಂಡೆ ೪೩೯ ಹರಿ ಹೊಲಬನರಿಯ ೫೧೪ 

ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ತಿಯ ೧೧೦ ಹಸಿದಡೆ ಉಣಬಹುದೆ ನಸುಗುನ್ನಿ ೩೧೫ 

ಸತ್ತಾತನೊಬ್ಬ ಹೊತ್ತಾತನೊಬ್ಬ ೬೨೯ ಹಸಿಯ ಬಿಸಿಲನೆಕೊಯ್ದು ೨೫೦ 

ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟವರೆಲ್ಲರು ೬೦೬ ಹಸಿವರತಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ ೫೬೫ 

ಸತ್ಯವನೊಳಕೊಂಡ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ೬೮೬ ಹಸಿವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಹಸಿದು ೧೫೯ 

ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಹಸಿವಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬೋನ ೬೨೬ 

ಸನಕಸನಂದಾದಿ ಮುನಿಜನ ೫೦೫ ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆಉಣಬಲ್ಲಡೆ ೫೭೩ 

ಸರೋವರದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ೪೧೬ ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷಂಗೆ ೮೬ 

ಸರ್ಪ ಸಂಸಾರಿಯೊಡನಾಡಿ ೩೨೩ ಹಳ್ಳದೊಳಗೊಂದು ಹುಳ್ಳಿ - ೪೭ 

ಸರ್ವಸುಯಿಧಾನಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ೧೬೮ ಹಾಲ ನೇಮವ ಹಿಡಿದಾತ ೧೨೦ 

ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಸ್ವಾಯತವಾದ ೨೩೭ ಹಾಳೂರೋಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ೩೨೮ 

ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ೧೨೩ ಹಿಡಿವ ಕೈಯ ಮೇಲೆಕತ್ತಲೆ ೨೧೯ 

ಸಾಸಿರದೆಂಟನೆಯ ದಳದಲ್ಲಿ ೨೬೦ ಹಿಂದಣ ಅನಂತವನೂ ಮುಂದಣ ೪೩೫ 

ಸುಖವ ಬಲ್ದಾತ ಸುಖಿಯಲ್ಲ ೩೫೦ ಹಿಂದಣ ಕವಿಗಳೆನ್ನ ತೊತ್ತಿನ ೫೫೦ 

ಸುಖವಿಲ್ಲ ಸೂಳೆಗೆ ೩೫೮ ಹಿಂದನರಿಯದದು ಮುಂದನೇನ ೩೧೨ 

ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಡಿಲ್ಲ ೩೪೪ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಳಯ ೬೫೫ 

ಸುಳಿವ ಸುತ್ತುವ ಮನದ ೨೯೪ ಹಿಂದೆ ಮುನ್ನೂರರವತ್ತು ಸಾವಿರ ೪ 

ಸುಳಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ಸುಳುಹೆ ಲೇಸಯ್ಯ ೪೪೭ ಹಿರಿದಪ್ಪ ಜಲಧಿಯ ಮಡು ೩೭ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಣ ಕಣಿಯ ೨೧೭ ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾಗ - ೩೩೮ 



ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ೫೪೭ 

ಹುಟ್ಟಿದಕೂಸಿಂಗೆ ಪಟ್ಟವ ೩೮೩ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳಗೊಂದು ೯೫ 

ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲೆಯ ಕೃಷ್ಣ ೨೩೦ ಹೃದಯ ಬಾವಿಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೪೩ 

ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲೆಯ ಕೃಷ್ಣ.....ಉದಕ ೬೪೯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಕಟ್ಟೋಗರದ ೧೭೯ 

ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿಯೆ ಹೊಂದುವದು ೭೫ ಹೊತ್ತಾರೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಡ ೨೧೩ 

ಹುಟ್ಟುವರೆಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟಬೇಡೆಂದನೆ ? ೪೩೬ ಹೊನ್ನ ತೂಗಿದ ತಾಸು ಕಟ್ಟಳೆ ೪೯೦ 

ಹುಟ್ಟುವಾತ ನಾನಲ್ಲಯ್ಯಾ ೬೨೨ ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ೭೨ 

ಹುಲಿಯ ತಲೆಯ ಹುಲ್ಲೆ ೩೯ ಹೊರಗನೆಕೊಯ್ದು ಹೊರಗನೆ ೪೧೭ 

ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲೆ ೨೭ ಹೊರಗನೆಕೊಯ್ತು..... ಹೊರಗಾಗಿ ೬೩೨ 

ಹುಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚುವ ಕಲ್ಲ ಬೀಜವ | ೬೧೬ ಹೊಸಮುತ್ತಿನ ಸುಪ್ಪಾಣಿಯಂತೆ ೬೨೪ 

ಹುಸಿಯುಳ್ಳಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ೫೨೭ ಹೋಮವ ಮಾಡುವವರ ಕಂಡೆ ೪೮೯ 

ಹೂ ಕೊಯ್ಯ ಹೋದಡೆ ೪೧೩ ಹೋಹಬಟ್ಟೆಯಲೊಂದು ಮಾಯೆ 

ಹೃದಯ ಕಂದದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ೨೮ 



ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು 

ಪ್ರಕಟಿತ : 

ಅದೈತಾನಂದದ ವಚನಗಳು 

ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ. ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಶ್ರೀ ತೋಂಟಾದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಗದಗ, ೧೯೮೩ 

ಅನುಭಾವ ಜ್ಞಾನಸಾರಾಮೃತ ಸಂಪಾದನಾಸ್ತೋತ್ರ 

ಸಂ : ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಹೂಗಾರ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೮೯ 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಟೀಕಿನ ವಚನಗಳು- ಮಹಾಲಿಂಗದೇವ 

ಸಂ : ಇಮ್ಮಡಿಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು 

ಪ್ರ : ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೬ 

ಅಷ್ಟಾವರಣದ ವಚನಗಳು 

- ಎಳೆಮಲೆಯ ಗುರುಶಾಂತದೇವರು 

ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೮೩ 

ಆಚರಣೆಯ ಸಂಬಂಧದ ವಚನಗಳು 

- ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಿದ್ದ ವೀರೇಶ್ವರದೇವರು 

ಸಂ . ಪಿ. ಎಂ . ಗಿರಿರಾಜು 

ಪ್ರ : ಶರಣ ಸಂತಾನ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ) 

೪೪೭ - ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು- ೧ , ೧೯೮೦ 

ಆಚರಣೆಯ ಸಂಬಂಧದ ವಚನಗಳು 

- ಸಂಪಾದನೆಯ ಹರತಾಳ ಚೆನ್ನನಂಜಯದೇವರು 

ಸಂ : ಪಿ. ಎಂ . ಗಿರಿರಾಜು 

ಪ್ರ : ಶರಣ ಸಂತಾನ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ) | 

೪೪೭- ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು- ೧, ೧೯೮೨ 



ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು ರ್೪ 

ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನರ ವಚನ -ಕಂತೂರ ಮಹದೇವರು 

- ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ - ೨ 

ಸಂ : ಪ್ರೊ . ಜಿ. ಎ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೯೦ 

ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ ( ಮಹಾಲಿಂಗದೇವರು) 

ಸಂ : ಎಸ್ . ಎಸ್ . ಭೂಸನೂರಮಠ 

ಪ್ರ : ಶ್ರೀ . ನಿ. ಪ್ರ . ಸ್ವ . ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು 

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ, ನಾಗನೂರ, ಹನುಮನ ಬೀದಿ, ಬೆಳಗಾವಿ , ೧೯೭೪ 

ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ- ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ? 

ಸಂ : ಫ. ಗು . ಹಳಕಟ್ಟಿ 

ಪ್ರ . ಶಿವಾನುಭಾವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ವಿಜಾಪುರ , ೧೯೭೪ 

ಗಣಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಮಾಲೆ- ಗುಬ್ಬಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ 

ಸಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿಗಳು 

ಪ್ರ : ಶ್ರೀ . ನಿ. ಪ್ರ . ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 

ಶ್ರೀ ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೮೪ 

ಗುರುಬೋಧಾಮೃತಂ 

ಸಂ . ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಡಿ. 

ಮರಿಬಸವಾರಾಧ್ಯ ಪಿ. 

ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಮೈ . ವಿ. ವಿ. ೧೯೭೪ 

ಚಿಕ್ಕಿಯಾಸಂಗ್ರಹ-ಜಿಗುನಿಯ ಮರುಳದೇವರು 

ಸಂ : ಡಾ . ಎಸ್ . ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೮೩ 

ಚಿದೈಶ್ವರ ಚಿದಾಭರಣ 

ಸಂ : ಪಿ. ಎಂ . ಗಿರಿರಾಜು 

ಪ್ರ : ಶರಣ ಸಂತಾನ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ) 

೪೪೭- ಸಂತೆ ಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು-೧, ೧೯೮೫ 



೫೫೦ 
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ 

ಚಿದ್ಭಸ್ಮ ಮಣಿಮಂತ್ರಮಹಾತ್ಮಯ ಸ್ಥಲದ ವಚನ 

- ಜಟಾಶಂಕರದೇವರು 

ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ - ೧ 

ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ. ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೯೦ 

ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರದೇವರ ರಾಜಯೋಗದ ವಚನ 

- ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ - ೨ 

ಸಂ : ಪ್ರೊ . ಜಿ . ಎ . ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೯೦ 

ಜಂಗಮಸ್ಥಲದ ಆಚರಣೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ವಚನಗಳು 

- ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ- ೧ 

ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ. ಆರ್ . ಹಿರೇಮಠ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೯೦ 

`ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಶಾಂಭವ ಜ್ಞಾನದೀಕ್ಷಾ ಬೋಧೆ' 

ಸಂ . ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 

ನಿರಸನದ ವಚನಗಳು 

- ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ- ೧ 

ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ. ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೯೦ 

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್ಸ್ಥಲ 

- ಚಿಕ್ಕವೀರಣೋಡೆಯರು 

ಸಂ : ಡಾ . ಎಂ . ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ 

ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಪೀಠ, ಕ. ವಿ. ವಿ . ಧಾರವಾಡ, ೧೯೮೩ 

ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ(ಕಾವ್ಯ ) 

- ಚಾಮರಸ 

ಸಂ : ಶಿ. ಶಿ. ಬಸವನಾಳ 

ಪ್ರ : ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ , ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೧ 



ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು ೫೫೧ 

ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ವಚನಗಳು 

ಸಂ : ಡಾ. ಎಂ . ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ 

ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕ. ವಿ . ವಿ . ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೭ 

ಬಸವಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನ - ಚೆನ್ನಲಡೇದೇವರು 

ಸಂ : ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ 

ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕೆ. ವಿ . ವಿ. ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೬ 

ಬಸವಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನಗಳು- ಬೋಳಬಸವರಾಜದೇವರು 

ಸಂ : ಡಾ || ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ 

ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕ. ವಿ. ವಿ . ಧಾವಾಡ, ೧೯೭೬ 

ಬಸವಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನಗಳು -ಸಂಪಾದನೆಯ ಬೋಳಬಸವದೇವ 

- ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ - ೧ | 

ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ . ಆರ್ . ಹಿರೇಮಠ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೯೦ 

ಬ್ರಹ್ಮಾದೈತ ಸಿದ್ದಾಂತ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಭರಣ 

-ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ 

ಸಂ : ಡಾ . ಆರ್. ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ 

ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕ. ವಿ . ವಿ . ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೩ 

ಭಕ್ಕಾನಂದ ಸುಧಾರ್ಣವ 

ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ 

ಪ್ರ : ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಗದಗ, ೧೯೭೭ 

ಮಿಶ್ರತ್ರದ ವಚನ 

- ಸಂಪಾದನೆಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಂಜೇದೇವರು 

ಸಂ : ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ 

ಪ್ರ : ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಬೂದಿಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ, ೧೯೫೨ 

ಮಿಶ್ರಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನಗಳು 

- ಎಳಮಲೆಯ ಗುರುಶಾಂತದೇವರು 

ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ 
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ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟನ ಯೋಜನೆ 

'ಸಮಗ್ರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟನ ಯೋಜನೆ' ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸರ್ಕಾರದ ಈವರೆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ 

ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲ; 

ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಟನೆ . 

* ತತ್ವಕ್ಕೆ ತತ್ವ , ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರುವ 'ವಚನ 

ವಾಯ' ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಸಮಾಜ 

ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವ 
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ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಸವಯುಗದ ಹಲವು 

ಹೊಸ ವಚನಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಬಸವೋತ್ತರ 

ಯುಗದ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಥಮಸಲ ಹೊರ 
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ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮಬಾರಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾಹಸದ 
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ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೧೫ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ (ವಚನ ಪರಿಭಾಷಾಕೋಶ ಸೇರಿ) 

ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. 
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